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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 Civilt försvar 

Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd 

beredskap. Planen för civilt försvar har återupptagits och ska genomföras utifrån de anvisningar 

regeringen har angivet. Regeringen betonar vikten av beredskapsplanering påbörjas inom kommuner 

och landsting samt att länsstyrelserna fortsätter sitt arbete med planeringen av totalförsvaret.  

För Räddningstjänsten Västra Blekinge innebär det att beredskapsplanering måste fördjupas inom 

områdena skydd och säkerhet samt elektroniska kommunikationer. Det är viktigt att ha tillgång till 

säkra kommunikationer och anpassade lokaler, fungerande arbetsformer för samverkan och ledning 

samt säkerställd personalförsörjning och uthållighet. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt i olika 

etapper för att nå målet 2020. 

 

Aktivitet 2.1.1 

För att säkerställa personalförsörjningen är målet att all tillsvidareanställd personal ska vara 

krigsplacerad i Räddningstjänsten Västra Blekinge.  

Senast 2018-11-30 skall personalens krigsplaceringar inventeras och kontrolleras mot 

Rekryteringsmyndigheten. För den personal som inte är krigsplacerad i vårt förbund kommer 

kontakt att tas med berörda myndigheter/företag för att om möjligt överföra deras 

krigsplacering till vårt förbund.  

 

Aktivitet 2.1.2 

För att kunna samverka med övriga totalförsvaret måste viss personal säkerhetsklassas. 

Senast 2018-12-31 skall nyckelpersoner identifieras och begäran om säkerhetsklassning 

inlämnas till Säkerhetspolisen. 

 

 

2.2 Jämlikhet 

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

positivt. Räddningstjänsten Västra Blekinge påbörjade under 2017 ett arbete med jämlikhetsfrågor. 

Med jämlikhet menas frågor som både rör jämställdhet och mångfald. 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 2.2.1 

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy med jämställdhetsplan. Arbetet ska vara klart 2018-

06-30.   

 

Aktivitet 2.2.2 

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

i arbetet med jämlikhetsfrågor är att tillföra kunskap i dessa frågor. Detta kommer att ske vid 

två tillfällen med tema/föreläsning under året. Arbetet ska vara klart 2018-11-30. 
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Aktivitet 2.2.3 

Under 2018 ska SONA användas vid två tillfällen. SONA är en förkortning på Samtal Om 

Normer och Attityder. Det är en metod som ska synliggöra och ifrågasätta normer och 

attityder i olika jämlikhetsfrågor genom diskussion och ledning av samtalsledare. Metoden 

SONA arbetar med den positiva och stärkande psykosociala arbetsmiljön. Arbetet ska vara 

klart 2018-11-30.   

3. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

3.1 Individanpassat brandskydd 

Varje år omkommer runt 100 människor till följd av brand och majoriteten av dessa omkommer i sitt 

eget hem. Räddningstjänsten arbetar aktivt med att förmedla våra budskap och kunskap genom olika 

insatser. Dock finns det ett stort antal människor som inte nås genom traditionella utbildnings- eller 

kommunikationsinsatser. Det finns människor som på olika sätt är mer riskutsatta och för att nå dessa 

och erbjuda dem möjligheten till en säkrare tillvaro behöver vi samverka med andra aktörer. Vi 

behöver finna ”En förlängd arm”.  

 

Aktivitet 3.1.1 

Räddningstjänsten ska ta fram en projektplan ”En förlängd arm” som beskriver det arbete som 

önskas utföras gemensamt med andra. Berörda kommer att vara till exempel 

omsorgs/socialförvaltningarna, sotningstjänsten, fastighetsägarna, försäkringsbolagen och 

föreningslivet. Projektplanen kommer att delas upp i olika delar vilka kommer genomföras i 

etapper och där varje del behandlar en viss samverkanspart. För att kunna arbeta effektivt med 

detta ska en arbetsgrupp bestående av bland annat Enhetschef Förebyggande, 

utbildningssamordnare och en person från femte skiftet bildas. Klart senast 2018-08-31. 

 

Aktivitet 3.1.2 

Under hösten år 2017 inleddes samverkan, enligt ovanstående aktivitet, med 

omsorgs/socialförvaltningarna och denna kommer att fortsätta år 2018. Räddningstjänsten har 

under hösten 2017, i samverkan med kommunerna, arbetat med en gemensam checklista som 

ska testas och färdigställas under år 2018. Klart senast 2018-11-30. 

 

 

3.2 Myndighetsutövande 

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. Tillståndshantering ska ske enligt gällande lag och 

föreskrift och strävan är alltid att kunna hantera dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.  

Aktivitet 3.2.1 

Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. Under 2018 ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO och 

LBE). Uppföljning ska utföras kontinuerligt under året i samband med inplanerade 

tillsynsmöten (fyra gånger/år). Klart 2018-11-30. 

Aktivitet 3.2.2 

En tillsynsmanual, där hela tillsynsverksamheten dokumenteras, ska skrivas. Exempel på 

innehåll är mötesrutiner, genomförande av tillsyn samt rutiner för uppföljning. Klart senast 

2018-11-30.  
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Aktivitet 3.2.3 

Ett informationsbrev gällande tillstånd för hantering av brandfarlig vara ska skrivas och skickas 

till samtliga restaurang- och nattklubbsinnehavare inför sommaren. I utskicket ska det 

tydliggöras när tillstånd krävs, hur de ansöker om detta och vad konsekvenserna kan bli om 

brandfarlig vara hanteras utan tillstånd. Information om själva hanteringen ska bifogas. Klart 

senast 2018-02-28.  

 

 

3.3 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 3.3.1 

Kommunikationsinsatser ska utföras enligt kommunikationsplan och ska sedan följas upp vid 

varje inplanerat möte (fyra gånger/år). Klart senast 2018-12-15.  

 

Aktivitet 3.3.2 

Inventering av förebyggande information på Räddningstjänstens hemsida ska ha utförts senast 

2018-03-31. Denna inventering ska sedan följas av ett uppdateringsarbete. Information som 

förmedlas ska vara aktuell och ansökningsblanketter ska vara lättbegripliga. Klart senast 2018-

11-30.  

 

 

3.4 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 3.4.1 

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7 erbjudas utbildning. Räddningstjänsten vill erbjuda 

likvärdig utbildning i samtliga kommuner och avser därför utföra beprövat koncept för årskurs 

7 även i Olofström. Detta utbildningskoncept ska presenteras för berörda under året och 

representanter ska bjudas in att delta då utbildningen utförs med Sölvesborg under våren. 

Utbildningsinsatser ska följas upp kontinuerligt i samband med utbildningsgruppens möten. 

Klart senast 2018-11-30.  

 

Aktivitet 3.4.2 

Under våren ska utbildningssamordnaren, en person från femte skiftet och brandinspektören i 

Sölvesborg samt Olofström utföra studiebesök på andra Räddningstjänster och undersöka hur 

de arbetar med externutbildning. Förhoppningen är att finna inspiration som kan vara till hjälp 

för att utveckla vår egen verksamhet vad gäller utförande, utbildningsmateriel och 

administrativ hantering. Klart senast 2018-05-30.  

 

Aktivitet 3.4.3 

Utbildningen allmän brandkunskap som genomförs för hemtjänsten i kommunerna ska 

utvecklas till allmän säkerhetskunskap. Tanken är att vi under utbildningen ska lyfta checklistan 
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som tagits fram för bland annat hemtjänstpersonal. Utbildningen ska också innehålla 

information om fallolyckor. Klart senast 2018-06-30.  

4. SKADEAVHJÄLPANDE VERKSAMHET 

4.1 Förmågor hos räddningsstyrkor i förbundet 

Det har genom åren ställts allt högre krav på förmågan hos deltidspersonal som endast övar 50 

timmar per år. Behov finns att se över Räddningstjänstens förmåga inom respektive insatsområde samt 

den totala förmågan i förbundet som helhet.  

 

Aktivitet 4.1.1 

Förmågan inom respektive insatsområde på deltid ska ses över. Arbetet ska ge förslag på 

förmåga inom de olika insatsområdena där hänsyn ska tas till riskbild och helhet. Arbetet ska 

rendera i en rapport med förslag på nya/reviderade/avvecklade förmågor samt en strategisk 

plan för övningsverksamheten på deltid. Rapport med tillhörande strategisk plan ska vara klar 

senast 2018-11-30. 

 

 

4.2 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. 

 

Aktivitet 4.2.1 

Räddningstjänsten ska senast 2018-11-30 tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

ha genomfört utbildning för personal i RCB-beredskap med mål att samtliga RCB ska ha 

förmåga och förutsättningar att stödja den andra organisationen i samband med insats.  

  

 

4.3 Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

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 2018-11-30 ha genomfört fyra insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett överenskommet scenario. 
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4.4 Utreda samarbete kring gemensam vikariepool i länet 

Konkurrensen om utbildad och kompetent personal har hårdnat inom räddningstjänstområdet de 

senaste åren. Orsakerna är bland annat minskade utbildningskullar och en ökad rörlighet i branschen 

tillsammans med ett pågående generationsskifte. Att erbjuda intressanta tjänster för vikarier där 

arbetsgivare i samverkan kan erbjuda en arbetstidsvolym som motsvarar en heltidstjänst, bör utredas 

som ett sätt att rekrytera och behålla kompetent personal. 

 

Aktivitet 4.4.1 

Räddningstjänsten har senast 2018-05-31 genomfört en utredning tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende förutsättningarna för samarbete kring en 

gemensam vikariepool i länet. 

 

 

4.5 Kvalitetssäkring av räddningsledare 

MSB har utvecklat ett webbaserat verktyg för kvalitetssäkring av räddningsledare. Syftet med verktyget 

är att individen ska känna sig säker i sin roll som räddningsledare genom ett självtest för att identifiera 

eventuella kunskapsluckor. Verktyget planeras att tas i drift 2019 och testet ska därefter genomföras 

med treårsintervall. 

 

Aktivitet 4.5.1 

MSB:s webbaserade verktyg för kvalitetssäkring av räddningsledare ska anpassas till 

räddningstjänstens organisation utifrån lokala förutsättningar och därtill ska upprättas en plan 

för uppföljning samt åtgärder till de individer där behov av komplettering uppmärksammas. 

Klart 2018-11-30. 

 


