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1 Inledning
I enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst.
Handlingsprogrammet ska beskriva mål för arbetet med skydd mot olyckor samt ta upp risker
för olyckor som kan föranleda räddningsinsats (t ex bränder, trafikolyckor, naturhändelser).
Detta dokument är det lokala styrdokumentet för räddningstjänstens verksamhet i Åmåls
kommun.
Handlingsprogram ska antas av Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Detta hindrar
dock inte Kommunfullmäktige från att under löpande mandatperiod ge befogenheter att ändra
och ge närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas. Förändring av
handlingsprogrammet ska alltid föregås av en dialog med Länsstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet för kommunens ansvar inom området skydd mot olyckor.
Åmåls räddningstjänst skriver ett handlingsprogram som avgränsas till sådana olyckor som
kan föranleda räddningsinsats
Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde, staten och kommunerna ska
vidta till skydd mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål som ska kompletteras
med lokala mål för verksamheten.
Handlingsprogrammet redovisar även den skadeavhjälpande verksamhetens organisation och
förmåga att avhjälpa olyckor samt vilka mål som finns antagna för verksamheten.
Underlaget till handlingsprogrammet är bland annat kommunens risk- och sårbarhetsanalys,
statistik från räddningstjänstens insatser samt statistik från räddningstjänstens förebyggande
arbete.
Handlingsprogrammet har innan det antagits varit på remiss till länsstyrelsen,
polismyndigheten, Landstinget i Västra Götaland, Kustbevakningen och Sjöfartsverket samt
intilliggande räddningstjänster.

1.1 Syfte
Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som är fastställt av kommunfullmäktige.
Detta program ska tydliggöra den grundläggande politiska inriktningen, målen och ramarna
för räddningstjänsten under den aktuella mandatperioden.

1.2 Organisation
Kommunstyrelsen utgör räddningsnämnd. I de fall kommunala fastigheter och verksamheter
är föremål för myndighetsutövningen fullgörs i de av bygg- och miljönämnden för att en
jävssituation inte ska uppkomma.
Vid kriser kan kommunens krisledningsnämnd överta ansvar från en eller flera nämnder. Den
kommunala krisledningen utgår från den upprättade övergripande krisledningsplanen.
Räddningstjänsten har också uppdraget att arbeta med kommunens skyldigheter enligt lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
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1.3 Kommunens vision 2020
Åmål ska bli Sveriges mest gästvänliga stad där fyra värdeorden genuin, omtänksam, aktiv
och modig beskriver personligheten i varumärket.
Ordet genuin är även kopplat till vår fina stad och vårt charmiga centrum, men det rymmer
även naturen och de upplevelser som bjuds där, både till land och till sjöss.
Omtänksam handlar om att vara intresserad av andra människor och deras idéer och tankar.
Det handlar också om att visa hänsyn för såväl andra människor som för vår gemensamma
miljö.
Med ordet aktiv vill vi också markera vikten av företagsamhet och entreprenörskap för att
Åmål ska utvecklas positivt.
Att vara modig handlar bland annat om att säga ja till nya idéer och tankar. Att våga prova och
lära sig längs vägen.

1.4 Ordlista
LSO
LBE
LEH

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2006:544 ) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
PBL
MSB
SBA
SRVFS
RC
RCB
IL
SL
RiB
Räddningsman
RiB-utbildning
Säk.sam

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Systematiskt brandskyddsarbete
Statens Räddningsverks föreskrift
Räddningschef
Räddningschef i beredskap
Insatsledare
Styrkeledare
Räddningsman i beredskap
Tidigare ”brandman deltid”
MSB:s utbildning för ”Räddningsman i beredskap
Säkerhetssamordnare

1.5 Hur är arbetet ordnat
Räddningstjänstens arbete med skydd mot olyckor utformas med medborgaren i centrum.
Bilden nedan ska ses som en beskrivning av tillvägagångssättet där varje rubrik är en
delprocess.
Förhindra
olyckor

Efter
räddningsinsats

Vidta
skadebegränsande
åtgärder

Förbereda
räddningsinsats

Genomföra insats
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Förhindra olyckor
Processteget innebär att man försöker förhindra att olyckan överhuvudtaget uppstår, d.v.s.
minska sannolikheten för att olyckor inträffar. Flera aspekter, såsom människors beteende,
organisatoriskt arbete (policys, riktlinjer, arbetssätt mm.) samt inbyggd teknisk säkerhet ingår
i detta processteg. Åtgärder för att förhindra olyckor ansvarar både medborgaren och
kommunen för.
Vidta skadebegränsande åtgärder
Arbetet i detta processteg går ut på att minska konsekvenserna av en olycka genom att i
förväg vidta åtgärder för att begränsa skadorna på människor, egendom och miljö om olyckan
sker. Arbetet kan bestå av inbyggda säkerhetsåtgärder och hur den enskilde begränsar
olyckans konsekvens vid uppkomst.
Förbereda räddningsinsats
Syftet i detta arbete är att i förväg förbereda och planera för effektiva räddningsinsatser vid en
olycka. I detta skede av processen arbetar räddningstjänsten med att utveckla kunskap,
resurser, ledning, informationssystem, färdigheter och samverkan kring befarade
olycksscenarier.
Genomförande av räddningsinsats
När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska den enskilde få hjälp av
räddningstjänsten. Räddningsinsatserna genomförs för att begränsa skadorna på människa,
egendom och miljö. Vid en olycka har den enskilde ett ansvar likaväl som den kommunala
räddningstjänsten.
Efter räddningsinsats
Efter en olycka ska stöd ges till den enskilda i form av information samt eventuellt behov av
bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Varje räddningsinsats ska följas upp
och utvärderas i skälig omfattning. Räddningstjänsten ska ta till vara erfarenheter från
olycksundersökningar för att utveckla både det förebyggande och operativa arbetet.
De två delarna, förhindra och vidta skadebegränsande åtgärder, kallas förebyggande åtgärder
och resterande delar räddningstjänstverksamhet.

1.6 Egenkontroll och utvärdering
Avstämning gällande tillsyner och förebyggande arbete sker kvartalsvis gentemot gällande
verksamhetsplan för det förebyggande arbetet. Uppföljning och utvärdering av målarbetet
utförs med hjälp av Stratsys, ett system som Åmål kommun använder i planerings- och
uppföljningsprocesser.
I den årliga redovisningen som antas av kommunstyrelsen anges måluppföljning,
investeringar, personalförändringar och utbildningar med mera.
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2 Målsättningar för räddningstjänsten
2.1 Nationella mål
Riket
1 kap. 1 § 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. 3 § Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Kommunen
3 kap. 1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar
inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
3 kap. 2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde
att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.
Kommunerna skall ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.
1 kap. 6 § Kommunerna och de statliga myndigheterna som ansvarar för verksamhet enligt denna lag
skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

2.2 Säkerhetspolicy
Kommunens säkerhetspolicy
Målet med kommunens säkerhetsarbete är att uppnå en hög säkerhet samt att förebygga och förhindra
olyckor och skador på människor, egendom och miljö. Säkerhetsarbetet ska bedrivas med tyngdpunkt på
förebyggande aktiviteter.

2.3 Verksamhetsmål
Räddningstjänstens övergripande verksamhetsmål
Räddningstjänsten ska verka för skydd mot olyckor – att förebygga och minska sannolikheten för olyckor
samt, i händelse av olyckor, minska konsekvenserna av dessa.
Kommunen ska upprätthålla en effektiv utryckningsorganisation med hög teknisk standard och därtill
lämplig kompetens.
Räddningstjänsten ska ta miljöhänsyn i verksamheten så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.
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2.4 Säkerhetsmål och prestationsmål
Säkerhetsmål brandsäkerhet
Antalet bränder i bostäder ska minska samt att antalet bränder med stora konsekvenser ska minskas.
 Medborgarnas kunskap och förmåga att förebygga och hantera bränder ska öka.
 Andelen fungerande brandvarnare ska öka.
 Personsäkerheten i egna hem för äldre ska öka.
 Brand i byggnad ska minska med 10 % i kommunen vid mandatsperiodens slut.

Prestationsmål brandsäkerhet.
För att nå målet ska räddningstjänsten:
 Kontrollera brandvarnare och släckutrustning vid samtliga larm.
 Anordna riktad information/utbildning till hushåll med värmepannor/kaminer med hjälp av
skorstensfejarmästaren.
 Alla kommuns anställda ska vart fjärde år erbjudas att delta i anpassade brandskyddsutbildningar.
 Utveckla hemsidan med mer riktad information om brandskydd samt öka antalet besökare på
hemsidan.
 Utföra tillsyn enligt tillsynsplan på samlingslokaler, hotell, skolverksamhet, vård och omsorg
samt industrier.
 Informera/utbilda årligen alla elever i årskurs nio om brandrisker och brandskydd.
 Delta i kampanjer och liknande, t.ex. öppet hus och information på publika platser vid minst tre
tillfällen per år.
 Erbjuda förskoleverksamheten information/utbildning inom brandskyddsområdet.
 Delta i projektet om ”individanpassat brandskydd”.

Säkerhetsmål trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten för barn och ungdomar ska öka.
 Barn och ungdomars kunskap om trafiksäkerhet ska öka.

Prestationsmål trafiksäkerhet
För att nå målet ska räddningstjänsten:
 Utveckla hemsidan med mer riktad information samt öka antalet besökare på hemsidan.
 Delta i kampanjer för ökad trafiksäkerhet och bidra till ökad reflexanvändning, alla förskolabarn
ska erbjudas reflex.
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Säkerhetsmål vattensäkerhet
Säkerheten vid hamnar, badplatser och bryggor ska öka.
 Andelen fullständig vattenlivräddningsutrustning vid hamnar och badplatser ska öka i
kommunen.
 Användandet av vattensäkerhetsutrustning ska öka.

Prestationsmål vattensäkerhet
För att nå målet ska räddningstjänsten:
 Utföra årliga tillsyner på kommunala badplatser och hamnar.
 Verka för att det ska finnas flytvästar att låna i kommunen.

Säkerhetsmål naturrelaterade händelser
Konsekvenser av eventuella naturrelaterade olyckor ska minskas
 Skapa en medvetenhet bland medborgarna om naturrelaterade olyckor och eventuella
konsekvenser av dessa.
 Skapa en kunskap om hos medborgare gällande resurser i händelse större händelser.

Prestationsmål naturrelaterade händelser
För att nå målet ska räddningstjänsten:
 Utveckla hemsidan med mer riktad information samt öka antalet besökare på hemsidan.
 Öka informationsinsatserna om skogsbränder till t.ex. markägare.
 Informera om vikten om att kunna vara självförsörjande under 72 timmar. Invånare i kommunen
förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter samt förmåga att ordna värme och
informationsinhämtning


Säkerhetsmål räddningstjänst
Det mänskliga lidandet till följd av olyckor ska minimeras.
 Räddningstjänsten ska innan mandatperiodens slut minska responstiden med 10 %, det vill säga
den tid från det att larmet inkommer till SOS och tills räddningstjänsten är på olycksplatsen.
 Kvalitén på räddningstjänstens insatser ska öka.
 Kommunens räddningstjänst ska ha en återväxt av lämpliga medarbetare där räddningstjänsten
ska ses som en attraktiv, stimulerande och intressant arbetsplats.

Prestationsmål räddningstjänst
För att nå målet ska räddningstjänsten:
 Förbättra rutiner kring avvikelserapportering.
 Utvärdera genomförda insatser i större omfattning och erfarenheter ska vara kända i
organisationen samt bland andra berörda aktörer i samhället.
 Införa förlarm.
 Anpassa och optimera utryckningsfordon, utrustning och fordonståg utifrån riskbilden i Åmåls
kommun.
 Räddningstjänsten ska erbjuda moderna och anpassade lokaler för verksamheten samt innan
2017 års utgång ha iordningställt en bra övningsplats.
 Räddningstjänsten ska ta fram personliga övnings- och utbildnings-planer för alla brandmän.
 För att öka intresset med arbete inom räddningstjänsten så ska det anordnas riktade ”prova på
dagar” och informationskampanjer.
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3 Kommunens risker
3.1 Sammanfattning av den totala riskbilden
Eftersom riskerna i ett modernt samhälle ständigt förändras kommer kontinuerligt inventering
och analys av riskerna att pågå så att skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet i
kommunen ska kunna förändras i takt med samhällets utveckling.

3.2 Riskbild för Åmåls kommun
Planeringen av verksamheten, utifrån alla fem skeden i kapitel ”1.6 Hur är arbetet ordnat”, ska
utgå från de risker som kan föranleda räddningsinsats. Riskbilden ska redovisa allt ifrån de
vanligaste olyckorna till de mindre frekventa såsom tågolyckor, större kemikalieutsläpp etc.
Diagrammet nedan visar insatstyper per år och 1000 innevånare i Åmåls kommun, i
grannkommuner, i länet och på riksnivå. Antalet insatser nedan är ett snitt per år perioden
2010-2014 baserat på uppgifter från MSB.
6
5
4
3
2
1
0

I Åmål
I Säffle
I Bengtsfors
I länet
I riket

I diagrammet syns fördelning av de vanligaste larmtyperna i Åmåls räddningstjänst. Man kan
se att Åmål ligger högre för trafikolyckor och automatlarm.
När brand i byggnad studeras närmare syns det tydligt att den vanligaste olyckstypen är brand
i bostad.
Ser man till trafikolyckor så är E45 överreprensterat som olycksdrabbad vägsträcka vilket
sannolikt kommer att minska i takt med att den byggs ut till mötesfri väg (vajerväg).
Åmåls kommun har inga anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Så kallade ”farliga verksamheter” som
anges i Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. 4§.
Det är länsstyrelsen, efter samråd med kommunen, beslutar om vilka anläggningar som
omfattas av lagstiftningen.
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3.3 Stora olyckor
Nedan ges exempel på olyckstyper som är mindre sannolika men som innebär stora
konsekvenser om de inträffar. Dessa olyckor ställer större krav på förebyggande insatser och
förberedande av räddningsinsatser.
Trafikolyckor med många skadade.
Europaväg 45 går genom Åmåls kommun med en hel del tung trafik och transporter av farligt
gods. Fler och fler kommuninvånare pendlar till andra kommuner och som medför en högre
belastning på trafikmiljön.
Stadskärna bestående av gamla träbyggnader
I centrala delen av Åmåls stad finns gammal träbebyggelse från 1700-talet som har ett stort
kulturellt värde för kommunen. Dessa hus ligger ganska så tätt vilket utgör en stor
spridningsrisk i händelse av en brand.
Tågolycka
Järnvägen mellan Göteborg-Karlstad trafikeras med både gods och persontåg, persontåg med
ca 10 avgångar i vardera riktningen samt en stor mängd godståg.
Oljeutsläpp, petroleumprodukter
Den största risken finns i Åmål i och med är att Åmåls tätort har sitt avrinningsområde till
Vänern. Även fartyg trafikerar Vänern och där det kan bli ett oljepåslag i känsliga
naturområden.
Flygolycka
En flygolycka kan inträffa var som helst i Åmåls kommun då flygkorridorer finns över
kommunens yta men bedöms som mindre sannolik.
Stor mängd vattendrag, fritidsbåtar
Åmål har en kommun med ett rikt båtliv. I Vänern dominerar båtlivet i form av motor- och
segelbåtar men också av mindre passagerarfartyg. När det gäller de mindre sjöar som finns så
är kantoturismen väl utvecklad med mycket kanotister från såväl Sverige som utlandet.
Transportolycka med farligt gods
Transporter med farligt gods på väg, järnväg eller till sjöss kan leda till omfattande olyckor.
Transporterna passerar flera platser med tättbefolkade områden. Europaväg 45 går genom
strax utanför Åmåls tätort. Inom Åmåls geografiska område finns dessutom vägarna 164,
2257, 2258, 2236 samtliga är trafikerade av tunga fordon. En olycka kan medföra stora
konsekvenser för människor och miljön.
Skogsbränder
Kommunerna har stora arealer av skog som vid brand skulle kunna medföra stora ekonomiska
konsekvenser och hot mot bebyggelse. Extra värdefulla skogsområden med naturreservat
finns på flera ställen i Åmåls kommun. Stora bränder kan medföra evakuering av invånare och
även medföra hälsoproblem på grund av brandröken.
Översvämningar
Åmåls kommun har flera mindre vattendrag som kan svämma över och som kan medföra
trafikdirigering och evakuering av personer. För Vänerns del så tar det längre tid vid en
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översvämning innan kritiska vattennivåer uppstår, men skulle drabba viktiga funktioner så
som pumpstationer, reningsverk, industrier och bostäder.
Olycka i publikintensiv anläggning
Olycka i publikintensiv anläggning kan inträffa på flera ställen i Åmåls kommun. Brand, ras
eller explosion inom en publikintensiv anläggning eller samlingslokal kan innebära stora
konsekvenser. Det största enskilda arrangemanget är den årliga bluesfesten med ca 4-5000
besökande.
Brandfarlig vara och explosiv gas.
I tätorten finns flera bensinstationer, någon som ligger nära bostäder där en händelse kan
påverka ett större område. Även brandfarlig gas finns på flera industrier i form av propan i
cisterner.
Attentat
Terrorangrepp mot infrastrukturen (kraftverk, broar, järnvägar mm) bedöms som mindre
sannolikt men detta utgör ändå ett scenario som bör finns med i förberedelserna för stora
olyckor.
Kommunens olika verksamheter ska i sina respektive verksamhetsplaner ha rutiner för sitt
förebyggande säkerhetsarbete samt hur man tar hand om eventuella kriser. I möjligaste mån
ska verksamheterna bedrivas i samma omfattning och former som i normala förhållanden och
problemen lösas inom respektive förvaltning. Dock kan en övergång till en
krisledningsorganisation krävas. Denna organisation finns beskriven i detalj i kommunens
övergripande ledningsplan.
Kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys sammanställer kommunens risker.

3.4 Statistik över insatser
Antalet insatser (registrerade hos MSB) de senaste fem åren, se tabell nedan. Utöver detta
tillkommer andra uppdrag som via telefon inkommer till brandstationen eller till jourhavande
insatsledare.
Händelse
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp farligt ämne
Drunkningstillbud
Nödställd person
Djurlivräddning
Översvämning/vattenskada
Annan väderrelaterad händelse
Automatlarm ej brand
Automatlarm förmodad brand
Hjälp till ambulans
Övrigt
IVPA (I väntan på ambulans)
Totalt antal insatser per år

2010
22
17
39
7
0
7
0
4
0
58
9
6
14
183

2011
13
5
36
4
1
4
1
5
0
64
9
12
5
32
191

2012
12
13
25
1
1
4
1
2
0
60
4
6
12
50
191

2013
19
14
32
2
1
7
1
4
0
64
6
16
20
62
248

2014
20
19
34
3
1
2
1
1
0
52
12
12
17
67
241
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Övrig statistik av larm och insatser under perioden 2010-2014
När sker larmen?
Det är en relativ jämn fördelning av inkomna larm mellan årets månader. Augusti är dock den
månad då flest larm inkommer till räddningstjänsten. Fördelat på veckodagar inkommer flest
larm på lördagar och tiden på dygnet som larm är vanligast är mellan klockan 12-15.
Vart sker olyckor?
Av alla insatser i kommun sker 63 % av insatserna i Åmåls tätort, 9 % i Fengersfors och
Tösse och resterande landsbygd står för 28 % av larmen.
Hur lång tid tar det innan räddningstjänsten är på olycksplatsen?
För alla olika typer av larm så är första enhet på plats inom 10 minuter i 49 % av fallen och 27
% mellan 11-15 minuter, resterande över 15 minuter.
Hur lång tid tar insatserna?
Insatsens längd varierar stort, 36 % varar upp till 30 minuter, 40 % mellan 31 och 60 minuter
övriga över en timma.
I vilken typ av byggnader brinner det i?
Bostadsbränder är klart överrepresenterat med 54 bränder. Industri, allmän byggnad och övrig
byggnad står för vardera 9 bränder.
Vilken typ av bostäder brinner det i?
Bränder i villor uppgår till 35 stycken, i flerbostadshus 16 bränder, i fritidshus 2 bränder och
en brand i radhus.
Vilken typ av brandorsak är vanligast i bostäder?
Soteld och glömd spis är de vanligaste orsaker till bränder.
I vilket utrymme startar bränderna?
När det gäller villa så vanligaste startutrymmen i skorsten, pannrum och i kök, för
flerbostadshus är kök och balkong vanligast.
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4 Räddningstjänstens organisation
4.1 Organisationens uppbyggnad
Räddningstjänstens ledningsorganisation ska bestå av en räddningschef och två
ställföreträdande räddningschefer, varav en tillika är säkerhetssamordnare. Delar av ledningen
innehar funktionsansvar vilket också kan innehas av annan personal med nedanstående
kompetens.
Deltidsorganisationen ska vara uppbyggd av fyra jourgrupper med en styrkeledare samt sex
räddningsmän i varje grupp.

4.2 Kompetenskrav
Räddningstjänsten ska ha lägst kompetens som redovisas i tabellen nedan.
Befattning

Kompetenskrav

Räddningschef

Brandingenjör

Anm.

Brandmästare med
Räddningsverkets utbildning i
förebyggande åtgärder.

Stf. Räddningschef

Räddningsledare A och
räddningsledning B samt tillsyn A och
B.
Brandingenjör
Brandmästare med
Räddningsverkets utbildning i
förebyggande åtgärder.

Funktionsansvarig
Brandman, heltid

Räddningsledare A och
räddningsledning B samt tillsyn A.
Räddningsledare A och Tillsyn A.
SMO, RiB
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5 Förebyggande verksamhet och utbildning
Räddningstjänsten ska samverka med kommunens förvaltningar och näringsliv i deras arbete
med skydd mot olyckor och verka för att brandskyddet i byggprocessen beaktas vid om- och
tillbyggnader samt nybyggnation. Samverkan ska dessutom ske med andra kommuner,
organisationer och statliga myndigheter.
Arbetsuppgifter för räddningstjänstens förebyggande enhet:
Tillsyn enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”
Tillsyn enligt ”Lagen om brandfarlig och explosiva varor”
Tillståndshantering för ärenden gällande brandfarlig och explosiv vara
Information och rådgivning
Deltagande i övriga projektgrupper i kommunen, t.ex. ÖP (översiktsplan) mm.
Genomföra utbildningar
Automatlarmshantering, avtal, uppföljning mm
Ansökan om tillstånd till egensotning
Tillsyn försäljning med sprängämnesprekursorer
Remissinstans för bygglov, planer, polismyndigheten, offentlig tillställning, socialnämnden
(alkoholtillstånd), övrigt.

5.1 Samverkan, rådgivning och information
Räddningstjänsten ska genom rådgivning, information och på annat sätt medverka till ett
säkrare samhälle och underlätta för den enskilde att bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete och fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Exempel på viktiga delar i detta arbete är hjälp och rådgivning i plan och byggfrågor,
tillståndsgivning samt råd angående förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva
varor.

5.2 Tillsyn
Räddningstjänsten utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) och
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011).
Vad som styr hur ofta tillsyn sker på olika objekt baseras på objektets riskbild samt kvalitén
på det systematiska brandskyddet. Bedömningen baseras på kommunens erfarenheter från
tidigare brandsyner/tillsyner, alkoholtillstånd, brandfarlig vara, erfarenheter från brand- och
olycksutredningar samt den överblick över tillsynsobjekten som räddningstjänsten innehar.
Tillsyn kan även komma att ske avseende byggnader och anläggningar som inte omfattas av
skyldigheten att lämna skriftlig redogörelse. Anläggningar där det finns risk för omfattande
personskador vid brand ska prioriteras vid tillsyn.
Tillsyn ska även ske gällande andra objekt/områden såsom strandpromenader, hamnar,
badplatser etc.
Tillsynsförrättare utses av räddningschefen och ska ha en tydlig arbetsinstruktion för
myndighetsutövning inom gällande lagstiftning.
Tillsyner ska i möjligaste mån samordnas med kommunens övriga enheter som utför tillsyn,
detta för att förenkla för kommunens verksamhetsutövare. Tillsynsarbetet ska planeras med
utgångspunkt från objektserfarenhet, värdering av innehållet i skriftliga redogörelser för
brandskyddet samt inträffade händelser.
För verksamheten ska en årlig tillsynsplan upprättas.
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5.3 Den enskildes skyldigheter
Det primära ansvaret för brandskyddet ligger på ägaren/nyttjanderättshavaren för ett objekt,
detta enligt LSO.
För att uppfylla ansvaret måste ägaren/nyttjanderättshavaren bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete. Detta arbete ska vara såväl organisatoriskt som byggnadstekniskt. Arbetet
ska dokumenteras och en kortfattad sammanställning av dokumentationen ska alltid finnas.
En skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor ska gälla för de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av en eller flera av
kriterierna i bilagan till SRVFS 2003:10.

5.4 Tillstånd och avtal
Kommunen har beslutat att tillståndshantering för brandfarliga och explosiva varor ska
hanteras av räddningstjänsten i Åmål.
Räddningstjänsten hanterar och ansvarar för att avtal gällande automatiska brandlarm skrivs
och uppdateras med respektive anläggningsägare.

5.5 Samverkan, information och rådgivning
Samverkansmöten ska ske i utökad grad med andra tillsynsenheter, i enlighet med PBL.
Samråd bör ske månadsvis för att kontinuerligt hålla den egna organisationen uppdaterad om
pågående ärenden som rör räddningstjänsten.
Byggnadsteknisk rådgivning av brandskydd är en viktig del i arbetet. Vid byggsamråd med
byggherrar och byggnadsnämnden ska räddningstjänsten delta i så stor utsträckning som
möjligt för genomgång av brandskyddsdokumentationer i olika byggprojekt.
Genom information och rådgivning försöker räddningstjänsten bidra till att minska brand- och
olycksskadorna genom att varje enskild individ ökar sin förmåga att utföra de förebyggande
åtgärder som förväntas av dem.
Uppgifter till allmänheten om eldningsförbud och brandrisk kan fås hos räddningstjänsten på
telefonsvarare eller via kommunens hemsida. Hemsidan ska allmänt vara ett aktivt hjälpmedel
för information och som uppdateras regelbundet.
Räddningstjänsten ska verka för en proaktiv information till den enskilde för att stärka dennes
kunskap gällande brandskydd och att förhindra andra olyckor. Detta ska ske genom att
medverka på mässor, temadagar och andra publika arrangemang.

5.6 Resurser för det förebyggande arbetet
För att Åmåls kommun ska kunna tillhandahålla de arbetsuppgifter som specificerats ovan så
ska förebyggande verksamheten ha följande tjänster och kompetens att tillgå.
Det ska finnas en funktionssansvarig med lägst kompetensnivå ”tillsyn B” eller motsvarande
för det samlade förebyggande arbetet. Denne planerar och leder det förebyggande arbetet. I
funktionen finns det avsatt 1,5 årsarbetskraft.

15 (24)

Handlingsprogram för räddningstjänsten i Åmåls kommun

KS dnr 2015/412

Personal som genomför tillsyn enligt LSO och enklare objekt enligt LBE, tillsynsförrättare,
ska lägst ha kompetensnivå motsvarande ”tillsyn A”, ”förebyggande I”, eller kunskaper som
räddningschefen bedömer likvärdiga.
Tillsyn på komplicerade objekt enligt LSO och enligt LBE, bör utföras av personal med lägst
kompetensnivå motsvarande ”tillsyn B”, ”förebyggande II” eller brandingenjör. Dessa
tillsynsförrättare ska dessutom ha extra utbildning där så krävs, exempelvis vid tillsyn av
bensinstationer eller verksamheter som hanterar explosiv vara.
Brandingenjörskompetens finns att tillgå inom organisationen eller via avtal.

5.7 Utbildning
Utbildning är en viktig komponent för att nå målet att den enskilde ska få ökad förmåga att
hantera sitt eget olycksförebyggande arbete. Syftet med utbildningar för allmänheten är att
därigenom skapa en ökad möjlighet för den enskilde att skydda sig mot olyckor och bränder.
En plan finns för att utbilda alla kommunens anställda vart fjärde år i brandskydd och för
delar av personalen även HLR.

5.8 Rengöring, brandskyddskontroll och egensotning
Kommunerna har alltjämt ansvaret för att de brandförebyggande åtgärderna med rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll utförs. Genom entreprenadavtal har privat
skorstensfejarmästare fått i uppdrag att utföra dessa arbetsuppgifter. Skorstensfejarmästaren
verkar inom sotningsdistriktet som utgörs av Åmåls kommun.
Sotningsfristerna, d.v.s. uppgift om den längsta tiden mellan respektive sotningstillfälle, är
fastställt av kommunfullmäktige och överensstämmer till största delen med MSB:s förskrifter
och allmänna råd, MSBFS 2014:6, om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Viss justering har skett utifrån de förhållanden som råder inom vårt område.
Kommunen får medge dispens att fastighetsägare själv utför rengöringen av den egna
anläggningen under förutsättning att det sker på ett betryggande sätt. En särskild
ansökningsrutin, med anvisningar om vilka krav som ska uppfyllas, finns. Beslutanderätten
om medgivande av dispens för den enskilde fastighetsägaren är delegerad till
räddningschefen.
Räddningstjänsten utför årligen uppföljning med skorstensfejarmästaren.
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6 Skadeavhjälpande verksamhet
6.1 Statlig och kommunal räddningsinsats
Staten eller en kommun ansvarar för en räddningsinsats endast om följande kriterier motiverar
ett ingripande:





behovet av ett snabbt ingripande
det hotade intressets vikt
kostnaderna för insatsen
omständigheterna i övrigt

Utöver dessa insatser blir räddningstjänsten utkallad till andra uppdrag som inte alltid räknas
som räddningsinsatser. Detta beskrivs mer under ”övriga uppdrag” nedan.
Kommunen ansvarar för räddningstjänsten, förutom den räddningstjänst som definieras som
statlig. I 4 kap. 1–6 § LSO anges följande som statlig räddningstjänst:







Fjällräddningstjänst (Polisen)
Flygräddningstjänst (Sjöfartsverket)
Sjöräddningstjänst (Sjöfartsverket)
Efterforskning av försvunna personer i andra fall (Polisen)
Miljöräddningstjänst till sjöss (Kustbevakningen)
Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (Länsstyrelsen)

6.2 Organisation vid kommunens räddningsinsatser
Vid alla räddningsinsatser ska det enligt LSO finnas en räddningsledare. Räddningsledare i
kommunen ska vara någon som uppfyller gällande kompetenskrav, lägst räddningsledare A.
Organisationen ska vara anpassad och ha en förmåga utifrån den riskbild som finns i
kommunen. Kommunens räddningsstyrka är lokaliserad till Åmåls tätort.
Styrkornas grundberedskap dimensioneras enligt tabell nedan, denna visar också vem som
initialt är räddningsledare vid olika typer av räddningsinsatser i kommunen. Detta är ett
grundutförande och kan ändras om behovet föreligger.
Via samarbetsavtal med grannkommuner kan personal från annan räddningstjänst tjänstgöra
som insatsledare i Åmåls kommun. Detsamma gäller av räddningschefen utsedd lämplig
person med lägst utbildning ”Räddningsledare A”.
Räddningschef i beredskap, RCB ska vara anträffbar via kommunikationsmedel av typ
mobiltelefon eller radio inom 1,5 minuter och vara på lämplig stabsplats inom 30 minuter.
RCB svarar för strategisk och normativ ledning. RCB är tillika kommunens Tjänsteman i
beredskap, TIB
Vid större händelser kan ledningsfunktionen förstärkas med stabsresurser från närliggande
räddningstjänster enligt, ”Samverkansavtalet VG stab”, ledningsbuss som är lokaliserad i
Karlstad och/eller genom det samarbetsavtal som finns med Säffle kommun och Norra
Älvsborgs Räddningsförbund, NÄRF.
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Räddningsledare ska dokumentera beslut med anledning av myndighetsåtgärder, ingrepp i
annans rätt, tjänsteplikt, avslut av räddningsinsats samt överlämning av ansvar enligt
framtagen instruktion.

6.3 Kompetens, larmtyper och bemanning
Räddningstjänstens operativa personal ska ha lägst kompetens som redovisas i tabellen
nedan.
Befattning
Kompetenskrav
Anm.
Räddningschef i beredskap
(RCB)

Brandingenjör
Brandmästare med
Räddningsverkets utbildning i
förebyggande åtgärder.
Räddningsledare A och
räddningsledning B samt tillsyn A.
Räddningsledare A eller tidigare
motsvarande utbildning, samt
flerårig erfarenhet som styrkeledare.
Räddningsledare A eller tidigare
motsvarande utbildning
SMO, RiB

Insatsledare (IL)

Styrkeledare (SL)
Räddningsman (RiB)
(Brandman)

Intern preparandutbildning samt
inskolning på brandstation.
Efter att tjänstgöring påbörjats
ska RiB-utbildning genomgås.

Typ av larm

Grundberedskap Räddningsledare

Anm.

Stort larm

IL-SL-6 RIB

SL/IL

Litet larm

SL-4 RIB

SL

Befälslarm

Beroende på larm

IL

IVPA

2 RIB

RIB sköter kontakt
med SOS, ingen
räddningsinsats.

Tillgång till RCB finns enligt
ovanstående text
Tillgång till RCB finns enligt
ovanstående text
Tillgång till RCB finns enligt
ovanstående text
Eventuell kontakt ska ske
med IL/SL vid behov.

6.4 Beredskapsstyrkor
Vid situationer såsom sjukdom, brist på personal, hjälp till annan kommun eller andra
oförutsedda orsaker, kan jourhavande insatsledare ta beslut om att hålla en jourberedskap med
ett befäl och fyra räddningsmän, 1+4, som minimistyrka.
Insatsledare och RCB ska ha en svarstid av 1,5 minuter. Övrig beredskapspersonal har en
anspänningstid på 5 minuter.

6.5 Övningar
Funktionsansvarig för räddning ansvarar för den interna övningsverksamheten.
Övningsverksamheten ska spegla kommunens bedömda risker samt statistik från tidigare
insatser.
Övningsprogrammet revideras årligen.
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Deltidspersonalen övas normalt måndagar och torsdagar under beredskapsveckan, antal
övningstimmar ska minst uppgå till 50 timmar per år.
Övningarnas genomförande och deltagande personal ska dokumenteras och
övningsverksamheten ska kontinuerligt följas upp.

6.6 Räddningstjänstens förmåga (under normala omständigheter)
Nedan redovisas vad en räddningsstyrka i beredskap ska klara av respektive i samverkan med
annan räddningstjänst/organisation.
Typ av händelse

Släckinsatser
Utvändig släckning av byggnad.
Utvändig livräddning från byggnad (max 4 våningar).
Samtidig utvändig släckning och rökdykning i normal
riskmiljö, t ex. bostäder.
Rökdykning i hög riskmiljö, t ex. större byggnader.
Samtidig utvändig släckning och rökdykning i hög
riskmiljö.
Begränsning och släckning av mindre bränder i skog
och mark.
Begränsning och släckning av större bränder i skog
och mark.
Bränder i brännbara vätskor, mindre omfattning.
Bränder i brännbara vätskor, större omfattning.
Räddning
Omhändertagande/losstagning av skadade vid
trafikolyckor (max två fordon).
Omhändertagande/losstagning av skadade vid
trafikolyckor (mer än två fordon, buss eller tåg).
Första omhändertagande av skadade människor.
Akuta sjukvårdslarm (IVPA).
Livräddning/undsättning på kommunalt vatten och i
svårtillgänglig terräng.
Djurlivräddning.
Kemikalier
Akut livräddande insats vid olycka med farligt gods.
Kemdykningsinsats av mindre omfattning, en grupp.
Kemdykningsinsats av större omfattning.
Övrigt
Länspumpning av enstaka fastigheter
IVPA
Dubbellarm
Vattentransport
Oljeskadebekämpning på vatten

Egen förmåga

Samverkan med
annan
räddningstjänst
eller organisation

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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Vid större kemolyckor och skogsbränder finns statliga resurser att tillgå i form av material i
container som kan rekvireras.
Vid pågående insatser säkerställs beredskapen i första hand med hjälp av Säffles
räddningstjänst, via avtal, som har en insatstid på cirka 15 minuter till Åmåls tätort. Vid
pågående längre insatser, > 2 timmar, säkerställs beredskapen internt genom inkallelse av
ledig personal.

6.7 Insatstider
Nedan specificeras olika orter och områden i kommunen samt vilken förväntad insatstid som
kan förekomma. Insatstiden motsvaras av anspänningstid, körtid och angreppstid.

Ort

Insatstid i minuter

Åmål stad, centrala delar
Åmål stad, ytterområden
Nötöns sommarstugeområde
Bjäkebols sommarstugeområde
Tösse
Fengersfors
Fröskog
Ånimskog
Edsleskog
Mo
Kasenberg

10
12
15
14
16
27
25
23
20
14
12

Insatstid

Antal boende % av befolkningen

< 10 min
9 450
10 - 20 min 2 032
20 - 30 min
851
> 30 min
166

76 %
16 %
7%
1%

Insatstiderna till kommunens olika delar fördelas utifrån folkmängd enligt nedan:
Totalt boende i kommunen 2015-07-01 är 12 499 personer.
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Översiktlig bild över insatstider i Åmåls kommun

< 10 min.
11-20 min
21-30 min
> 30 min

Åmåls tätort
Röd markering
Gul markering
Svart markering

6.8 Olycksutredning och insatsuppföljning
I enlighet med LSO, 3 kap 10§, ska kommunen utreda och följa upp alla inträffade olyckor
som föranlett en räddningsinsats. Detta arbete syftar till att klarlägga orsakerna till olyckan,
olyckans förlopp och räddningsinsatsens genomförande. Detta skapar också underlag för
utveckling och förbättring av verksamheten.
Vid större insatser ska alla grupper informeras av den deltagande räddningsledaren eller
styrkeledaren om hur insatsen gått, vad som kunde gjorts annorlunda för att insatsen skulle
varit effektiv som möjligt. Detta för att sprida kunskap och lärdom av vad som gått bra och
mindre bra.
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6.9 Alarmering och kommunikation
Larmcentral för Åmåls kommun är SOS-centralen i Göteborg. Utalarmering sker efter
räddningschefens direktiv i form av en alarmeringsplan. Alarmeringsplanen ska omfatta alla
tänkbara nödlägessituationer inom kommunen. Larmkommunikation till brandstationerna från
SOS-centralen sker via två av varandra oberoende vägar.
Räddningsstyrkan larmas via trådlös personsökare. Vid behov av extrapersonal så finns i
ledningsbil och på station förprogramerat för att via en knapptryckning sända ut sms till alla
kommunens brandmän och befäl för begäran om ytterligare personella resurser.
Vid större telestörningar placeras ett antal räddningsfordon ut på strategiska platser efter
beslut av insatsledaren. Detta ska informeras via media samt via kommunens hemsida.
En larmtelefon kopplad direkt till SOS finns lokaliserad på räddningstjänstens byggnad,
Nygårdsvägen 5, och är märkt med skylt ”Nödtelefon”.
Räddningstjänsten har infört kommunikationssystemet Rakel och installerat utrustning för
digital utalarmering och utrustning för att ta emot signaler från automatiska brandlarm, främst
installerade i kommunens och ÅKAB:s lokaler.

6.10 Viktigt meddelande till allmänheten
Kommunens innevånare ska kunna varnas och alarmeras vid allvarliga olyckshändelser. Detta
gäller även vid olyckor som inträffat utanför kommunen, men som kan påverka kommunens
innevånare.
Vid behov av snabb information ska kommuninnevånarna varnas efter räddningsledarens
beslut via Sveriges Radio i riks- och lokalradio direkt åtföljt av aktuell information, råd och
anvisningar.
Inom Åmåls tätort ska signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) kunna ges via
tyfoner. Signalen utlöses på brandstationen i Åmål efter beslut av RCB.
Signalen ”viktigt meddelande” består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14
sekunders paus emellan under tre minuter. När signalen hörs ska allmänheten bege sig
inomhus, stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradio.
Vid olyckor och samhällsstörningar där allmänheten kan förväntas söka information i stor
omfattning har räddningstjänsten möjlighet att nå ut med information via 113 13, Sveriges
nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Detta är ett
telefonnummer som hanteras av SOS Alarm AB.

6.11 Samverkan
I enlighet med LSO, 3 kap. 7§, så ska kommunerna ta till vara möjligheterna att utnyttja
varandras resurser för räddningstjänst.
Räddningstjänsten i Åmål har samarbetsavtal med grannkommunerna Mellerud (NÄRF) och
Säffle. Detta innebär att respektive avtalspart vid behov får tillgång till varandras resurser.
Åmåls räddningstjänst ingår också i Västra Götalands avtal gällande tillgång till varandras
resurser i händelse av större räddningsinsatser.
Tvåstationslarm finns för våra vägavsnitt där det finns ”vajerväg” på E45 mot såväl Mellerud
som mot Säffle.
22 (24)

Handlingsprogram för räddningstjänsten i Åmåls kommun

KS dnr 2015/412

Det finns därutöver tvåstationslarm i larmplan för andra händelser med upprättade rutiner med
Säffles räddningstjänst.
Åmåls räddningstjänst har avtal med:


Försäkringsbranschens Restvärderäddning gällande restvärdeinsatser och åtgärder vid
tåg- och trafikolyckor.



Avtal om räddningssamverkan Säffle och Åmåls räddningstjänst



Räddningstjänstsamverkan med räddningstjänster och räddningsförbund i Västra
Götaland



Avtal om räddningssamverkan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Åmåls
räddningstjänst



Med Entropi om sanering vid utsläpp av kemiska ämnen.



Med landstinget gällande medicinskt förstärkningslarm ”i väntan på ambulans”, IVPA.



Med landstinget och assistans till ambulanssjukvården.

Samverkan sker också med Sjöfartsverket/JRCC gällande statlig sjö- och flygräddningstjänst.

6.12 Övriga uppdrag
Uppdrag som normalt inte är räddningsinsats, enligt tidigare redovisade kriterier, utförs endast
då behov av räddningsinsats i kommunen inte föreligger och i den mån resurser finns. Sådana
uppdrag får endast utföras efter beslut av insatsledare.
Bemanning för uppdrag som inte räknas som räddningsinsats ska rent generellt vara sådan att
beredskapen i tätorten inte understiger minimistyrka enligt ovan (1+4).

6.13 Släckvatten
Den primära släckvattenförsörjningen i Åmåls tätort sker via brandposter från det kommunala
vattennätet. Tillgänglighet enligt Svenska vatten- och avloppsverksföreningens anvisningar.
Inom Tösse, Ånimskog, Fröskog och Fengersfors finns brandpostnät endast i begränsad
omfattning. Där utgör tankbilar eller öppna vattendrag alternativa släckvattensresurser.
Teknik och fritidsförvaltningen svarar för att räddningstjänsten har aktuella kartor som tydligt
anger brandposternas läge.
Teknik- och fritidsnämnden (gemensam med Säffle kommun) i kommunen ansvarar för
skötsel, drift och underhåll av vatten- och brandpostnätet. Räddningstjänsten ska meddelas när
ombyggnation sker i vattennätet.
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6.14 Kommunalt vatten
Staten svarar för räddningstjänst i Vänern, dock svarar Åmåls kommun för räddningstjänst i
markerade hamnområden, se nedan. Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

A-hamnen, B-hamnen och djuphamnen
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Näsvikens hamn
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