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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, inriktningsmål och ett antal målområden 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 2022. Här 

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

året och som kommer att utveckla verksamheten. Uppföljning av verksamhetsplanen görs två gånger 

per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 

 

 

 
Bild 1: Schematisk bild över styrdokument och mål  
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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 under år 2022 för att nå målet . 

 

Aktivitet 2.1.1 

För att fortsätta planeringen att återta funktioner och förmåga under höjd beredskap ska 

Räddningstjänsten kontinuerligt arbeta med att förbereda organisationen för uppgifter inom 

det civila försvaret.  

 

2.2 Ny brandstation i Karlshamn 

Nuvarande brandstation i Karlshamn, projekterades i mitten av 1960-talet och färdigställdes 1970. 

Brandstationen var på sin tid mycket ändamålsenlig och modern. Lokalerna anpassades dock för en 

kommuns behov av räddningstjänst och inte för nuvarande verksamhet med samverkan mellan tre 

kommuner. Behoven i verksamheten har också förändrats över åren då verksamheten idag är mer 

utåtriktad. Även arbetssättet i förbundet har ändrats mot kvalitets- och utvecklingsarbete i olika 

arbetsgrupper. Arbetsmiljön har efterhand som byggnaden åldrats blivit sämre och bristerna i 

lokalerna påverkar det dagliga arbetet tydligt. Bland annat saknas tillgång till vissa lokaler 

(administrativa och omklädningsrum) och en fungerande logistik kring hantering av kontaminerad 

utrustning. Vidare uppfyller inomhusklimatet inte de krav som kan ställas på en modern arbetsplats. 

 

Aktivitet 2.2.1 

Räddningstjänsten ska kontinuerligt samverka med Karlshamns kommun med arbetet att ta 

fram relevanta projekteringsunderlag för att bygga en ny brandstation i Karlshamn. Ansvaret 

att relevanta handlingar tas fram vilar på Karlshamns kommun. 

 

 

3. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

3.1 Individanpassat brandskydd 

Prestationsmålet anknyter till målområde 2 och 5 i handlingsprogrammet. 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”. 

Coronapandemin har tyvärr medfört att fysiska möten inte har kunnat hållas varför arbetet delvis har 

avstannat. Arbetet mot målet kommer därför att fortsätta även under år 2022.  
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Aktivitet 3.1.1 

Räddningstjänsten ska ta fram en övergripande plan ”En förlängd arm” som beskriver vilka 

samverkansaktörer som kan vara aktuella och varför samt översiktligt beskriver det arbete som 

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

omsorgs/socialförvaltningarna, sotningstjänsten, fastighetsägarna, försäkringsbolagen och 

föreningslivet. Planen kommer att mynna ut i olika delar vilka kommer genomföras i etapper 

och där varje del behandlar en viss samverkanspart. Klart senast 2022-06-30. 

 

3.2 Myndighetsutövande 

Prestationsmålet anknyter till målområde 6, 8 och 9 i handlingsprogrammet. 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 tillsynsprogram. Under år 2022 ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO 

och LBE). Av dessa 200 tillsyner ska minst fem utföras vid riskanläggningar. Kontroller av 

gasolhantering och olika typer av övernattningsverksamhet, vid förekommande festivaler ska 

också genomföras. Uppföljning ska utföras kontinuerligt under året i samband med inplanerade 

tillsynsmöten (fyra gånger/år). Klart 2022-12-15.  

 

3.3 Kommunicera med rätt målgrupp på rätt sätt 

Prestationsmålet anknyter till målområde 2 och 5 i handlingsprogrammet. 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. Kommunikationsinsatserna 

kommer att planeras som vanligt, med bland annat fysiska träffar, men det är högst troligt att 

förändringar kommer att ske på grund av pågående pandemi.  

 

Aktivitet 3.3.1 

Kommunikationsinsatser ska utföras enligt kommunikationsplan och ska sedan följas upp vid 

varje inplanerat möte (fyra gånger/år). Klart senast 2022-12-15.  

 

3.4 Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor 

Prestationsmålet anknyter till målområde 2, 5 och 7 i handlingsprogrammet. 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. I områden där Räddningstjänstens 

insatstid är lång t.ex. i skärgården är utbildning en del i att öka skyddet mot olyckor. 

 

Aktivitet 3.4.1 

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7 erbjudas utbildning. Även nyanlända gymnasieelever 

utan genomgången svensk grundskola ska erbjudas utbildning en gång under gymnasietiden. 
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Utbildningsinsatser ska följas upp kontinuerligt i samband med utbildningsgruppens möten. 

Klart senast 2022-11-30.  

 

Aktivitet 3.4.2 

Under året ska samverkan med aktuella intressenter i Karlshamns kommuns skärgård 

genomföras för att utreda möjligheterna till utbildning för boende i skärgården. Klart senast 

2022-05-31.  

 

3.5 Arbetet tillsammans med riskanläggningarna ska bidra till ett stärkt skydd mot 

allvarliga olyckor och stärka Räddningstjänstens förmåga vid räddningsinsats 

Prestationsmålet anknyter till målområde 9 i handlingsprogrammet. Inom förbundets geografiska 

område finns 20 anläggningar som klassas enligt Sevesodirektivet och/eller 2 kap 4§ LSO. Allvarliga 

olyckor på dessa anläggningar är ovanliga, men konsekvenserna av sådana olyckor kan ge svåra följder 

för samhället runt industrierna. Ett tätt samarbete med riskanläggningarna är en förutsättning för att 

stärka skyddet mot allvarliga olyckor. Under år 2022 skapas en särskild tjänst om 50%, av heltid, för att 

möta behoven inom arbetsområdet med riskanläggningarna. 

 

Aktivitet 3.5.1 

Bestämmelserna om avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor förändrades från 

den 1 januari 2021. Utredning om förändringarna i avgiftsreglerna ska genomföras och 

eventuella förslag till beslut om ny tillsynsavgift för tillsyn på riskanläggningarna ska 

presenteras för direktionen senast 2022-09-30. 

 

Aktivitet 3.5.2 

Arbetet med riskankläggningarna ska utgå från aktuella analyser t.ex. riskanalys och PIK-lista 

(prioriterade kemikalier). Utifrån analyserna ska relevanta övningar och orienteringar 

genomföras, som stärker Räddningstjänstens förmåga vid räddningsinsats. Övningsplan för 

övningar vid riskanläggningarna ska vara klart senast 2022-05-31. 

 

 

 

4. SKADEAVHJÄLPANDE VERKSAMHET 

4.1 Utveckla förmåga och organisation på systemledningsnivå  

Prestationsmålet anknyter till målområde 3 och 4 i handlingsprogrammet. Från den 1 januari år 2021 

gäller ny lag om skydd mot olyckor där krav ställs på införande av ett ledningssystem för övergripande 

ledning, som ständigt ska kunna upprätthållas. Bakgrunden är de effektiviseringskrav som framfördes i 

den statliga utredningen ”En effektivare kommunala räddningstjänst”, SOU 2018:54 och i regeringens 

proposition 2019/20:176. Den 17 januari 2022 införs gemensam ledningsorganisation, 

Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, med räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs 

län, Blekinge län, Ydre kommun, Västerviks kommun, Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. 

Samarbetet kommer att fördjupas de kommande åren. 
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Aktivitet 4.1.1 

Räddningstjänsten ska under år 2022 kontinuerligt samverka inom ramen för 

Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge med att utveckla samarbetet inom området 

övergripande ledning.  

 

4.2 Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Prestationsmålet anknyter till målområde 4 i handlingsprogrammet. 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 4.2.1 

Räddningstjänsten ska senast 2022-11-30 ha genomfört fyra insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett överenskommet scenario. 

 

4.3 Räddningstjänsten ska ha robust personalförsörjning av Räddningstjänst-

personal i beredskap, RiB 

Prestationsmålet anknyter till målområde 1 i handlingsprogrammet. För att förbundet ska kunna 

upprätthålla en god beredskap inom hela sitt geografiska område är möjligheten att rekrytera och 

bibehålla räddningstjänstpersonal i beredskap en viktig fråga i dagsläget och i framtiden. Genom åren 

har rekryteringen och möjligheten att behålla personal blivit svårare. Inom området har ca. 50% av en 

heltidstjänst avsatts för forskning med sikte på en teknisk licentiatexamen. Forskningen finansieras av 

familjen Kamprads stiftelse och stöds av Brandforsk. 

 

Aktivitet 4.3.1 

Räddningstjänsten ska under år 2022 kontinuerligt avsätta resurser för forskning inom ramen 

för en robust personalförsörjning av Räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB.  

 

4.4 Räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats i skärgården ska stärkas 

Prestationsmålet anknyter till målområde 7 i handlingsprogrammet. Risken för olyckor i skärgården är 

liten även om konsekvenserna kan bli stora på grund av lång insatstid och i många fall tät bebyggelse. 

En beaktansvärd risk är att det under sommartid vistas många människor i skärgården och att det finns 

möjligheter till övernattning på hotell eller vandrarhem på vissa öar. Samverkan med olika intressenter 

i skärgården är en viktig del för att öka Räddningstjänstens förmåga vid räddningsinsats. 

 

Aktivitet 4.4.1 

Räddningstjänsten ska genomföra en utredning för att stärka förmågan till räddningsinsats i 

skärgården. Samverkan ska genomföras med olika intressenter för att effektivisera insatser och 

transporter. Utredningen ska presenteras innan sommarsäsongen år 2022 dock senast 2022-

05-31. 
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4.5 Räddningstjänstens beredskap vid Sweden Rock Festival ska anpassas efter 

riskerna 

Prestationsmålet anknyter till målområde 8 i handlingsprogrammet. När många människor vistas på en 

liten yta ökar risken för olyckor. Även om många händelser vid en musikfestival kan hänföras till hälso- 

och sjukvård finns det många andra risker att ta hänsyn till t.ex. vid boende av olika slag, hantering av 

brandfarliga varor och andra olyckor som kan inträffa i anslutning till festivalområdet. En aktuell 

riskanalys ska ligga som grund för Räddningstjänstens beredskap. 

 

Aktivitet 4.5.1 

En reviderad riskanalys ska arbetas fram och Räddningstjänstens beredskap och andra 

åtgärder kring Sweden Rock Festival ska anpassas efter resultaten i riskanalysen. Utredningen 

ska presenteras innan Sweden Rock Festival år 2022 dock senast 2022-04-30. 

 

 

5. ANALYSERA, ÅTERFÖRA OCH SPRIDA ERFARENHETER 

5.1 Genomföra utredningar och analyser 

Prestationsmålet anknyter till målområde 10 i handlingsprogrammet 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. Även återkoppling till den enskilde efter en insats är viktig för att ta till vara erfarenheter och 

stötta den drabbade i dennes krishantering. 

 

Aktivitet 5.1.1 

Utredningar och analyser ska utföras enligt styrdokument och sedan följas upp vid varje 

verksamhetsmöte (fyra gånger/år). Minst tre olycksundersökningar och minst tio 

återkopplingar till enskild ska genomföras. Klart senast 2022-12-31. 

 


