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1. ÖVERGRIPANDE FOKUSOMRÅDE FÖR ALLA TRE PROCESSERNA
1.1 Nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för kommunens rättigheter och skyldigheter enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Räddningstjänsten samordnar också medlemskommunernas
frivilliga åtaganden för att skapa en trygg och säker kommun. Enligt LSO 3 kap 3§ och 8§ ska
kommunen ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet, som ska
antas av förbundsdirektionen för varje ny mandatperiod. I programmet skall anges målet för
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa
sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och
avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under
höjd beredskap. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad
och hur den planeras.
1.1.1 Behov
1.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor har utvecklats, vid två
revideringar, sedan kravet kom i lagstiftningen 2004. Handlingsprogrammet bör revideras så att
det speglar de förhållanden som idag råder inom förbundet.

1.1.2 Aktivitet
1.
Under 2014 ska alla tre processerna arbeta med att ta fram ett nytt förslag till handlingsprogram
för räddningstjänst och förebyggande verksamhet, enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3§
och 8§.

1.1.3 Resultat
1.
Senast 2014-10-31 ska ett förslag till handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om
skydd mot olyckor 3 kap 3§ och 8§ presenteras.
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2. STÖD TILL ENSKILDA
Inom huvudprocess ”Stöd till enskilda” har ett antal mål tagits fram. Inom processen ryms flera
delprocesser som tillsammans samverkar för att:
•

på ett öppet, informativt och tillmötesgående sätt möta de som bor, vistas och verkar i våra
kommuner både via personliga möten och sociala medier

•

ständigt arbeta med att finna nya vägar för att lyckas nå ut till de som bor, vistas och verkar i
våra kommuner

•

tillse att de som bor, vistas och verkar i våra kommuner erhåller den kunskap som krävs för att
förbereda sig, på såväl små som stora oönskade händelser, samt att kunna lindra
konsekvenserna då sådana inträffar

•

tillse att god kunskap finns inom samtliga delprocesser så att de arbetsuppgifter som ryms inom
dessa kan utföras på ett professionellt sätt

För att uppnå målen har processen tagit fram ett antal fokusområden som påbörjas under 2014 och
som beskrivs utifrån behov. Därefter beskrivs aktiviteter som skall möta behoven för att uppnå önskat
resultat. Många av behoven kan endast till fullo mötas i samverkan med andra aktörer varpå en del
aktiviteter och då även resultat är beroende av andras deltagande.

2.1 Sårbara grupper
Räddningstjänsten har uppmärksammat en ökad olycksrisk hos vissa sårbara grupper i samhället. Till
sårbara grupper kan t.ex. människor med drogrelaterade problem, funktionsnedsättningar eller social
utsatthet räknas. Här finns ett stort behov av förebyggande åtgärder för att sannolikheten för olyckor
ska minska och konsekvenser ska lindras då de inträffar.
2.1.1 Behov
1.
Många av våra vårdboenden har byggts med avseende på personer med andra behov än de
som bor där idag. De som tidigare förväntades utrymma på egen hand är idag sängliggande
eller på annat sätt helt beroende av hjälp för att sätta sig i säkerhet. Brandskyddet utformades
för decennier sedan och fungerar under ett regelverk som inte har följt utvecklingen.
Brandskyddet på våra vårdboenden måste anpassas till de förhållanden som råder idag. Sedan
ett par år tillbaka arbetar Räddningstjänsten tillsammans med omsorgsförvaltningen för att
analysera vårdboendena och ta fram åtgärdsförslag där detta krävs. I Karlshamns kommun har
även andra boendeformer involverats i detta arbete. Det finns ett behov av att fortsätta med
detta projekt i kommunerna.
2.

Inte bara nationellt utan även inom vårt geografiska område kan vi se att dödsbränder ofta
drabbar människor som tillhör en sårbar grupp. Det senaste året har Räddningstjänsten
genomfört ett antal större räddningsinsatser. Vid dessa har det ofta varit människor inom
sårbara grupper som blivit berörda. Det finns ett stort behov av att nå ut med
säkerhetsinformation till dessa för att de på egen hand ska se risker i sin vardag och kunna
förebygga olyckor.

2.1.2 Aktiviteter
1.
Arbetet med att analysera de prioriterade vårdboendena samt ta fram åtgärdsförslag kommer
att fortskrida under året. Detta kommer även fortsättningsvis ske i samverkan med
omsorgsförvaltningarna och bostadsbolagen.
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2.

Ett sätt att nå ut till människor i sårbara grupper kan vara att använda t.ex. hemtjänst och
socialtjänst som en förlängd arm. Räddningstjänsten ska bjuda in kommunernas omsorgs- och
socialförvaltningar för att diskutera hur de informerar idag, vilka checklistor (gällande säkerhet),
som finns och hur dessa används. I den mån det behövs ska Räddningstjänsten ge förslag på
checklistor samt eventuellt bidra med kontrollpunkter i befintliga.

2.1.3 Resultat
1.
Senast 2014-12-31 ska en rapport gällande tre prioriterade äldreboende ha upprättats. Denna
rapport bör även ha presenterats för omsorgsnämnden.
2.

Senast

2014-12-31

ska

detta

ha

kommunicerats

med

omsorgsförvaltningarna

och

förhoppningen är att det då ska finnas bra checklistor att använda.

2.2 Kommunernas säkerhetsgrupper
I Sverige omkommer årligen ca 100 personer i drunkningsolyckor och räddningstjänst kallas till mellan
350 och 500 drunkningstillbud. Sedan 2006 har antalet förolyckade sjunkit svagt och som ett led i det
förebyggande arbetet har Räddningstjänsten genomfört ett projekt kring vattensäkerhet i Västra
Blekinge. Projektet har omfattat lokala förhållanden kring säkerhetsutrustning, simundervisning,
information och kommunernas uppföljning på samtliga områden. Slutrapporten visar att kommunerna
gör ett bra arbete på många områden men också att det finns möjligheter att ytterligare förbättra de
insatser som görs. Arbetet med att följa upp de förebyggande åtgärderna kommer framöver att ske i
kommunernas säkerhetsgrupper där alla förvaltningar är representerade och kan redovisa framstegen.
2.2.1 Behov
1.
Slutrapporten över räddningstjänstens projekt redovisar flera nödvändiga förändringar som
kommunerna bör genomföra kring vattensäkerheten. Bl.a. vissa former av simundervisning,
bättre uppföljning av tillsynen av badplatser och förebyggande åtgärder kring olycksdrabbade
vattendrag.
2.2.2 Aktiviteter
1.
Räddningstjänsten redovisar projektet i kommunernas säkerhetsgrupper och verkar under 2014
för att varje enskilt förslag till förbättringar skall utvärderas och genomföras av respektive
ansvarig

förvaltning.

I

säkerhetsgrupperna

genomförs

dessutom

en

uppföljning

av

förvaltningarnas kontinuerliga arbete med tillsyn av utrustning, simundervisning osv.
2.2.3 Resultat
1.
Kommunernas säkerhetsgrupper skall under 2014, med utgångspunkt i projektets slutrapport,
på ett samlat sätt kunna redovisa en ny helhetsbild av hur arbetet med vattensäkerhet fortskridit
och vilka förändringar som gjorts på de olika områdena.

2.3 Myndighetsutövning
2.3.1 Behov
1.
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn för att tillse att verksamheter efterlever lag om skydd mot
olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) . Varje år tas
omvärldshändelser samt kommunernas behov i beaktande då ett tema för tillsyner enligt LSO
utses.
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2.

Den 1 oktober 2013 trädde en ny tillståndsföreskrift gällande brandfarliga gaser och vätskor
(MSBFS 2013:3) i kraft. Denna medförde en del förändringar i vad som är tillståndspliktiga
volymer. Det är nödvändigt att samtliga som arbetar med tillsyn och tillståndshantering sätter
sig in i den nya föreskriften. Vidare är det viktigt att information förmedlas till allmänheten.

3.

Sweden Rock Festival har under de senare åren växt och detta har medfört att flera nya
campingar samt andra tillfälliga boenden har uppkommit. Flera av dessa campingar och
boenden uppfyller inte kravet på skäligt brandskydd. Det finns ett behov av att undersöka hur vi
ska informera de som anordnar tillfälliga boenden för festivalbesökarna.

2.3.2 Aktiviteter
1.
Ett tillsynsprogram är framtaget och presenteras som bilaga x. Detta program utgör grund för
tillsyner enligt LSO år 2014. Tillsyner enligt LBE utförs enligt de tidsfrister som beslutats.
2.

Eventuella frågeställningar kring den nya föreskriften ska utredas och information kring denna
ska läggas på Räddningstjänstens hemsida samt sociala medier. En större förändring är att
tidigare föreskrift endast ställde krav på anmälan om hantering inför tillfälliga arrangemang.
Numera kommer tillstånd alltid att krävas, oavsett hur länge hantering sker, då tillståndspliktig
mängd uppnås. Speciell fokus ska av denna anledning läggas på information till
festivalarrangörer och matknallar inför olika evenemang.

3.

Inför Sweden Rock Festival ska Räddningstjänsten bjuda in ansvariga för campingplatserna till
en informationsträff. Till de som inte deltar ska skriftlig information skickas. Vad gäller andra
tillfälliga boenden i Norje, vilka i vissa fall kan betraktas som hotellverksamhet, ska skriftlig
information gällande brandskyddsregler distribueras till dessa i god tid innan Sweden Rock
Festival startar.

4.

Campingarna ska besökas och brandskyddet kontrolleras i början av Sweden Rock Festival. Vad
gäller övriga boenden ska eventuellt uppmärksammade objekt informeras om gällande krav och
även besökas under festivalen.

2.3.3 Resultat
1.
Tillsynsverksamheten följs löpande upp och i slutet av året görs avstämning av utförda tillsyner.
Därefter beslutas också om eventuella åtgärder, till exempel informationsinsatser, med
anledning av detta resultat.
2.

Enkel och utförlig information kring tillståndsföreskriften gällande brandfarliga gaser och
vätskor ska finnas framtagen och vara förmedlad till allmänheten via sociala medier.
Festivalarrangörerna ska vara medvetna om gällande gränser och förhoppningen är att
information samt ansökningsblankett kan förmedlas till matknallarna i samband med deras
platsansökan.

3.

Informationsträffen ska ha givit ansvariga för campingplatserna tillräckliga kunskaper kring
brandskydd och detta ska förhoppningsvis vara synbart då dessa besöks under festivalen.
Detsamma gällande information till övriga som bedriver tillfälliga boenden under festivalen.

4.

Besöken på campingar, samt eventuella övriga objekt, ska medföra att direkt återkoppling
gällande boendet kan ges och därmed att säkerheten ökar.

2.4 Risk- och sårbarhetsanalys
Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:6) om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser ska en analys redovisas skriftligen till länsstyrelsen senast den
30 september under mandatperiodens första år.
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2.4.1 Behov
1.
Inga förändringar har gjorts i befintlig risk- och sårbarhetsanalys (2011-2014) då inga
förutsättningar eller åtgärder nämnvärt har påverkat riskbilden eller förmågebedömningarna. En
risk- och sårbarhetsanalys bör vara väl förankrad i verksamheten varför arbetet bör bedrivas
både på politisk nivå och på tjänstemannanivå.
2.4.2 Aktivitet
1.
Arbetet med uppdatering av risk- och sårbarhetsanalyserna för Sölvesborg, Olofström och
Karlshamns kommuner ska inledas under år 2014. Kommunernas vattenverksamhet, VA, kommer
att vara ett fokusområde. Även kommunens förmåga att samverka kommer att beskrivas.
Förankring inom kommunerna ska ske under arbetets gång för att kartlägga risker och
sårbarheter samt genomföra en förmågebedömning utifrån de kriterier vilka finns upprättade i
föreskriften.
2.4.3 Resultat
1.
Risk- och sårbarhetsanalyser vilka omfattar kommunernas samhällsviktiga verksamheter, med
fokus på vattenförsörjning och samverkan, inför och vid extraordinära händelser ska redovisas
skriftligen till länsstyrelsen senast den 30 september 2015.
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3. INSATSER VID OÖNSKADE HÄNDELSER
Processen Insatser oönskad händelse innefattar fyra stycken processmål.
•
kontinuerligt arbeta med modernisering av hela Räddningstjänsten Västra Blekinge för att ha en
säker och effektiv organisation vid insats
•

sätta den drabbades trygghet i fokus genom att alltid ha ett snabbt mervärde vid en inträffad
händelse

•

verka för en god samverkan vid en inträffad händelse både internt som externt

•

medverka till att den anställde upprätthåller en god förmåga inom det område denna verkar
inom

För att uppnå målen har processen tagit fram ett antal fokusområden att arbeta med under 2014 och
som beskrivs utifrån behoven. Därefter beskrivs aktiviteter som skall möta behoven för att uppnå
önskat resultat.

3.1 Första insatsperson
Våren 2010 startade ett försöksprojekt med Första insatsperson, Fip, i Sölvesborgs kommun. Projektet
innebär att styrkeledaren i deltidsbrandstyrkan tar sig direkt till skadeplatsen i eget utryckningsfordon,
istället för att bege sig till brandstationen varifrån resterande del ur utryckningsstyrkan utgår. På detta
sätt kan ankomsttiden till skadeplatsen minskas och den hjälpsökande få snabbare hjälp.
Försöksprojektet utvärderades under 2012 där ett positivt resultat kunde konstateras. 2013 infördes
Första insatsperson även i Olofströms kommun.
3.1.1 Behov
1.
Utifrån studierna i utvärderingen 2012 av Fip-verksamheten bör ett likartat arbetssätt införas i
hela förbundet för att minska ankomsttiderna till skadeplatsen så att den hjälpsökande får
snabbare hjälp.
3.1.2 Aktivitet
1.
Under 2014 ska arbetssättet med Förstainsatsperson införas vid styrkorna i Mjällby och i
Svängsta. Införandet innebär upphandlande av två Fip-fordon, utbildning av styrkeledarna och
upprättande av planer och rutiner.
3.1.3 Resultat
1.
Senast 2014-12-31 ska arbetssättet med Förstainsatsperson ha införts vid styrkorna i Mjällby och
Svängsta.

3.2 Nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
I handlingsprogrammet för räddningstjänst, som ska antas för varje mandatperiod, skall bland annat
anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser. Som en
del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig.
3.2.1 Behov
1.
Räddningstjänstens

förmåga

att

utföra

räddningsinsats

är

en

central

del

av

handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor. En genomlysning och revidering av
de redovisade förmågorna är nödvändig så att varje del av räddningstjänstens utryckande
verksamhet har rätt förutsättningar för den fastställda förmågan.
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3.2.2 Aktivitet
1.
Under 2014 ska hela processen Insatser vid oönskade händelser arbeta med att revidera de
redovisade förmågorna att utföra räddningsinsats. Arbetet ska visa att varje del av
räddningstjänstens utryckande verksamhet har rätt förutsättningar för den föreslagna förmågan.
3.2.3 Resultat
1.
Senast 2014-10-31 ska ett förslag till reviderade förmågor presenteras.

3.3 Räddningsmateriel
För att kunna utföra effektiva räddningsinsatser krävs att materiel och utrustning är i bra skick och väl
underhållen. Den ständiga utvecklingen inom området räddningsmateriel är viktig att bevaka och
fokusera på specifika behov. Befintlig räddningsmateriel är i bra och godkänt skick. När det gäller ny
teknik och metod inom räddningsmateriel läggs det som förslag till processgruppen insatser vid
oönskade händelser. Gruppen siktar framåt och tittar på både nya tekniker, metoder och hur
marknaden utvecklas för att möta framtida arbetsuppgifter både när det gäller en säkrare arbetsmiljö
och för att få insatserna ännu effektivare.
3.3.1 Behov
Behoven är uppdelade i två underkategorier, vilka är nya behov och förbrukningsmateriel.
1.
Nya investeringar kommer att göras enligt tidigare upprättad behovslista samt även bemöta
nya behov som kan uppstå vid insatser/övningar eller eventuellt nya produkter som kommer ut
på marknaden för att effektivisera dagens räddningsarbete. Dessa behov diskuteras och
prioriteras inom processgruppen.
2.

Regelbundet verka för att befintligt räddningsmateriel sköts och underhålls på ett optimalt
sätt. Skulle något saknas eller vara bristfälligt ersätts det om behov finns.

3.3.2 Aktivitet
För att uppfylla behoven enligt ovan skall:
1.
Nya behov som framkommer läggs som förslag med behovsbeskrivning och prisuppgift till
respektive delprocessledare och diskuteras/prioriteras inom processen. Mässor och konferenser
ska besökas för att kunna scanna av marknaden samt ta del av andra räddningstjänsters
erfarenheter och kunskap av räddningsmateriel.
2.

Förbrukningsmateriel rapporteras omgående om det saknas något eller att materialet/
utrustningen är bristfällig till den person som är ansvarig på respektive budgetansvarig, som i
sin tur informerar berörd delprocessledare angående inköp av nytt material/utrustning.

3.3.3 Resultat
1.
Utvärdering ska genomföras 6-12 månader efter inköp beroende på utrustning för att
säkerställa behovet av utrustningen/räddningsmaterialet. Vid behov av åtgärder skall all operativ
personal informeras omgående.
2.

Följs upp på nästkommande processmöte. Varje delprocessledare delger information till
respektive gäng samt att aktiviteten skrivs med i mötesprotokollet.

3.4 Taktik- och metodutveckling
En förutsättning för att genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser är en väl utvecklad metod,
som är övad och känd i organisationen, i kombination med vald taktik. I takt med att ny teknik
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utvecklas måste således även metoderna förnyas. Regelarbetet inom framförallt arbetsmiljöområdet
förändras också vilket påverkar räddningsinsatserna utifrån säkerhetsperspektivet.
3.4.1 Behov
1.
Arbetsmiljöverkets regelverk kring hantering av motorkedjesågar och röjsågar har förnyats.
Bland annat ställs krav på dokumenterad kunskap för den som använder en motorkedjesåg.
Kraven om dokumenterad kunskap gäller från och med 2015-01-01.
2.

En ny metod för att påverka brandförloppet utifrån en byggnad har utarbetats under de senaste
åren, den s.k. skärsläckaren. En vattenstråle med skärpulver kan slå hål i en vägg, dörr eller
fönsterkarm och sprida en fin vattendimma bland rökgaserna och på det sättet påverka
brandförloppet. Utrustningen är beställd och levereras under 2014 för att följas av utbildning i
metoden.

3.4.2 Aktivitet
1.
Kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2012:1 ska utredas och en utbildningsplan
fastställas.
2.

Metoden med skärsläckaren ska införas vid stationen i Karlshamn. Införandet innebär utbildning
i handhavande, taktik för heltidsbefälen och upprättande av planer och rutiner.

3.4.3 Resultat
1.
Senast 2014-12-31 ska kraven enligt AFS 2012:1 vara uppfyllda.
2.

Senast 2014-06-30 ska metoden vara införd vid stationen i Karlshamn.

3.5 Inventering av förbundets båtar
För att utföra en säker och trygg utryckningsverksamhet behövs säkra transportmedel. De flesta
transporter vid räddningsinsatser sker med vägfordon av olika storlek. Vissa transporter genomförs
även med olika båtar.
3.5.1 Behov
1.
Transporter i båt ska hålla samma krav på säkerhet som övriga transporter. En inventering av
båtarnas skick och ålder är en väsentlig del i att kunna fastställa en plan för underhåll och
bedöma utbytestakten.
3.5.2 Aktivitet
1.
En undersökning av förbundets båtar avseende skick och ålder samt komma med förslag till
underhållsplan och i vilken takt båtarna ska ersättas.
3.5.3 Resultat
1.
Senast 2014-12-31 ska utredningen presenteras.
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4. ANALYS OCH UTREDNING
Processen Analys och Utredning omfattas av tre processmål som syftar till att:
•
Analysera verksamheten som helhet och kvalitativt bedöma organisationens förmåga att uppnå
inriktningsmålen i handlingsprogrammet.
•

Kontinuerligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att hitta olyckstrender i samhället,
förebygga olyckor samt minska konsekvenserna av en olycka om olyckan ändå uppstår.

•

Bevaka Räddningstjänstens intresseområden nationellt och internationellt.

För att uppnå målen har processen tagit fram två fokusområden, uppföljning av olyckor och insatser
samt utredningar och analyser, att arbeta med under 2014 och som beskrivs utifrån behoven. Därefter
beskrivs aktiviteter som skall möta behoven för att uppnå önskat resultat.

4.1 Uppföljning av olyckor och insatser
Kommunen är enligt lagen om skydd mot olyckor ålagd att i skälig omfattning utreda de olyckor som
föranleder räddningsinsats. Olyckorna skall utredas med fokus på olycksorsaker, olycksförlopp och
räddningsinsatsens genomförande. Syftet med utredningarna är att de skall ge framtida underlag för
kloka förebyggande insatser i samhället och att kvaliteten på räddningstjänstens insatser kontinuerligt
skall granskas och förbättras. Räddningstjänsten har sedan dessa krav infördes i lagen byggt upp en
väl fungerande utredningsverksamhet och för att bibehålla en hög kvalitet på området krävs ett
regelbundet förbättringsarbete. Detta gäller såväl utredningsmetoder som personalens kompetens.
4.1.1 Behov
1.
Under 2013 har insatsrapporteringen successivt förbättrats, vilket troligen beror på
Räddningstjänstens utbildningsinsatser inom detta område under året. Dock behöver kvaliteten
på rapporternas innehåll förbättras ytterligare, varför vidare insatser krävs för att stötta
styrkeledarna i rapporteringsarbetet.
2.

Det finns en nationell vision som formulerats för brandskyddsområdet ”Ingen skall omkomma
eller skadas allvarligt till följd av brand” . Ett första nationellt delmål mot den uppsatta visionen
är att ”Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en
tredjedel till år 2020”. Den nationella visionen samt målet bör brytas ner till regionala och
kommunala mål.
All verksamhet inom Räddningstjänsten Västra Blekinge skall kopplas till de tre skeenden före,
under och efter olyckan, så bör även arbetet med MSB:s vision genomföras. För att jobba mot
visionen och målet i skeendet efter olyckan togs en checklista för faktainsamling av
bostadsbränder fram under 2013.

Behov föreligger nu att implementera checklistan bland

förbundets Räddningsledare, så att olycksutredare kan nyttja insamlad information till att förstå
orsakerna till varför bostadsbränder uppstår, samt varför människor omkommer eller skadas till
följd av brand.
3.

Arbetet med att utreda olyckor har fördelats över fler medarbetare. Utredning av olyckor och
utvärdering av insatser är ett ansvarsfullt arbete som kräver särskild kompetens hos utredaren.
Samtliga medarbetare som jobbar med utredningar behöver därför ha genomgått relevant
utbildning.

4.1.2 Aktiviteter
Sida 11 av 13

Verksamhetsplan 2014

1.

För att underlätta styrkeledarnas arbete med dokumentation av insatser skall en instruktion över
insatsrapporteringen upprättas. Instruktionen ska ge vägledning vid rapportering av, i första
hand, fem typolyckor.

2.

Information angående användandet av checklistan ska ges till samtliga befäl inom förbundet.
Informationen ska ges under övningstid under första kvartalet 2014. Senast 2014-04-01 ska
checklistan användas som ett komplement till insatsrapporten vid samtliga bostadsbränder i
förbundet.

3.

Ytterligare en medarbetare skall genomgå grundläggande utbildning i olycksutredning och
insatsutvärdering.

4.1.3 Resultat
1.
Räddningstjänsten analyserar kontinuerligt de insatsrapporter som skrivs omedelbart efter
räddningsinsatserna. En instruktion över insatsrapporteringen bör ytterligare höja kvaliteten på
insatsrapporterna. I förlängningen bör detta också få effekter på såväl det förebyggande arbetet
som utförandet av räddningsinsatser. Instruktionen ska vara upprättad och implementerad
senast 2014-06-30.
2.

Genom faktainsamling av bostadsbränder, kan uppföljning av dessa bränder ske på ett bättre
sätt. Checklistorna för 2014 ska sammanställas och analyseras under våren 2015 i syfte att hjälpa
Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att nå upp till det nationella delmålet. Dessa åtgärder
bör rimligen redovisas i verksamhetsplanen för 2015.

3.

En olycksutredare skall senast 2014-12-31 ha genomgått grundutbildning i olycksutredning.

4.2 Utredningar och analyser
Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att analysera kommunernas riskbild och hur den egna
organisationen bör dimensioneras för att avspegla och på bästa sätt möta hjälpbehovet i
kommunerna. Tillfälliga evenemang som arrangeras i västra Blekinge utgör en del av kommunernas
totala riskbild. Hit hör Sweden Rock Festival, Östersjöfestivalen, Killebom, Holje marknad, Jazzfestivalen
m.fl.
Riskerna påverkar bl.a. hur Räddningstjänsten bör vara dimensionerad samt hur ledningsstrukturen bör
se ut. Ledning av en eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser är ett väldigt komplext skeende.
Genom ett väl definierat ledningssystem, framtagit utifrån behovet av ledning och de krav och behov
som situationen ställer, kan en rimlig fördelning av befogenheter mellan individer skapas. Avsikten
med ledningssystemet är att med hjälp av resurser, effektivt kunna erbjuda den hjälp som behövs bäst
i olika typer av situationer.
4.2.1 Behov
1.
Sweden Rock Festival är en årligen återkommande festival i Norje, Sölvesborgs kommun. Under
festivaldagarna förtätas invånarna i Norje. När så många människor vistas på en yta som normalt
befolkas av ett betydligt mindre antal människor ökar sannolikheten för att människor ska
komma till skada. Med ovanstående som bakgrund bildades, 2004, en arbetsgrupp med syfte att
beskriva ett antal tänkbara scenarier och dokumentera dessa i en risk- och sårbarhetsanalys. Nu
föreligger behov av att utveckla och förbättra denna analys i samverkan med Polismyndigheten i
Blekinge län. Detta behov kan endast till fullo mötas i samverkan med polisen och andra aktörer,
varför aktiviteten och dess resultat är beroende av dessa aktörers deltagande.
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2.

Räddningstjänstens ledningssystem vid insatser förändrades 2001 vilket bland annat resulterade
i att en ny ledningsnivå, Insatsledaren, infördes. Räddningstjänsten bör analysera om
förändringarna fick avsedd effekt och om det finns ytterligare förändringar att göra för att
förbättra ledningssystemet. Aktiviteten ”Insatsledarutredning” påbörjades redan 2012 och har
fortlöpt under 2013. Dock har arbetet med utredningen visats vara mer omfattande än vad
Räddningstjänsten kunnat förutspå, varför vidare behov av analys föreligger under 2014.

4.2.2 Aktiviteter
1.
En hot- och riskanalys ska tas fram i samverkan med Polismyndigheten i Blekinge län.
Räddningstjänsten Västra Blekinge såväl som Sölvesborgs kommun bör vara två av flera aktörer
vid framtagandet av analysen. Polisen är huvudman.
2.

Insatsledarutredningen som påbörjades 2012 ska fortlöpa under 2014.

4.2.3 Resultat
1.
Insatsledarutredningen skall vara färdig senast 2014-12-31.
2.

Räddningstjänsten ska ha deltagit vid framtagandet av en hot- och riskanalys över Swden Rock
Festival.
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