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Räddningstjänsten Syd - en räddningstjänst för alla 

  

En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Kvinnor och mäns, 

flickor och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är 

dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under 

och efter en olycka.  

 

Samhällets samlade kostnader för olyckor uppgår årligen till nästan 80 miljarder kronor, 3 000 människor 

omkommer och 100 000 skadas så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. För våra fem kommuner 

motsvarar detta cirka 4 miljarder kronor, 150 omkomna och 5 000 allvarligt skadade. Olyckorna drabbar 

människor, företag, organisationer och kommunerna, vissa mer än andra. Kommunernas åtgärder för att 

förebygga olyckor samt förmåga att genomföra räddningsinsatser ska enligt lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor redovisas i ett handlingsprogram. I Räddningstjänsten Syd är det direktionen som antar detta 

handlingsprogram. 

 

Några utgångspunkter 

Det viktigaste för alla – både den enskilde och samhället – är att det inte inträffar några olyckor alls. Att 

förebygga olyckor, stora som små, är nödvändigt för att minska lidande och kostnader. Men när en olycka 

trots allt inträffar ska den drabbade själv eller någon i närheten kunna agera. Även andra organisationers 

resurser kan användas för en snabb förstainsats. När dessa resurser inte räcker till ska samhället – vi – 

kunna erbjuda professionella och snabba räddningsinsatser. 

 För att kunna nå våra och medlemskommunernas (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö) mål ska 

vårt arbete innehålla en social dimension, som kompletterar och förstärker det mer traditionella tekniska 

och operativa förhållningssättet. Denna dimension innehåller begrepp som målgruppsanpassning, 

frivillighet, nätverksbyggande och social trygghet. Den sociala dimensionen sträcker sig utanför 

Räddningstjänsten Syds traditionella verksamhet, varför samverkan med framförallt medlemskommunerna 

behöver fördjupas. 

 Vi ska vara en räddningstjänst för alla, både för dem vi är till för och för alla som vill arbeta hos oss. 

Då blir vi bättre på att skapa de goda möten som är en förutsättning för att både förebygga olyckor och 

genomföra insatser på ett effektivt sätt. Jämställdhetsintegrering är därmed både ett mål och en 

förutsättning. Detta inkluderande perspektiv ska genomsyra våra verksamhetsfrågor i alla led, från policyer 

och riktlinjer till utförande och uppföljning. För att öka kvaliteten i vårt arbete och nyttan för samhället 

behöver jämställdhetsintegreringen ske med ett intersektionellt perspektiv.  

     För oss innebär det att arbeta systematiskt med mångfald och jämställdhet, samt se hur olika faktorer 

som kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionalitet etc. påverkar människors förutsättningar och därmed vårt 

arbete.  
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1. Bakgrund, vision, mål och utvecklingsområden 
 
 
1.1  Lagstiftning 
 
Syftet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) tydliggörs i regeringens proposition.  

De nationella målen enligt denna lag innebär att säkerheten ska öka, färre skador ska inträffa, 

konsekvenserna ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande och nationella intentioner 

ska lokala målbeskrivningar och aktiviteter utvecklas. 

 

”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs.” 

                                                 (Ur regeringsproposition 2002/03:119) 

 

I LSO finns två nationella mål redovisade: 

 

1 kap. 1§: 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv, 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. 

 

Enligt LSO ska vi upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. 

Programmet ska upprättas minst en gång per mandatperiod. Det antas av direktionen för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. 

 Handlingsprogrammet ska utformas i samråd med berörda myndigheter, bland annat länsstyrelsen, 

Sjöfartsverket, polismyndigheten och de kommuner som kommunen kan tänkas samverka med inom 

ramen för LSO. 

 Handlingsprogrammet ska beskriva kommunens mål för verksamheten och ange vilka de dominerande 

riskerna är som kan leda till en räddningsinsats. Vidare ska förmågan att genomföra räddningsinsatser 

beskrivas, och hur den olycksförebyggande verksamheten är planerad. Det ska också finnas uppgifter om 

samverkan med andra aktörer.  

    Med begreppet ”den enskilde” avser Räddningstjänsten Syd här både juridisk och fysisk person, det vill 

säga organisationer och myndigheter såväl som den enskilda människan. 
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1.2  Räddningstjänsten Syd 

 
Förbundets syfte är att tillhandahålla en resurseffektiv räddningstjänst som ska erbjuda ett gott skydd mot 

olyckor inom det geografiska område som omfattar medlemskommunerna. 

 Medlemskommunerna (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö) ansvarar för det samlade 

säkerhetsarbetet samt krishanteringen enligt lagen (2006:544) om extraordinära händelser inom 

kommunernas geografiska område (LEH). Medlemskommunernas ansvar kvarstår därför vad gäller frågor 

om säkerhetssamordning, kommunal krishantering och åtgärder enligt LEH.  

 Förbundets uppgifter fastställs i ändamålsparagrafen (3 §) i förbundsordningen. Paragrafen vilar på de 

övergripande nationella målen som redovisas i LSO. I förbundsordningen förtydligas också 

ansvarsfördelningen mellan förbundet och medlemskommunerna när det gäller skadeavhjälpande och 

stödjande arbete.  

 De konkreta uppgifterna i förbundets uppdrag delas in i bastjänster och särskilda uppgifter. 

Bastjänsterna omfattar det som förbundet ska tillhandahålla i samtliga medlemskommuner och som 

medlemsavgiften bygger på. Exempel på bastjänster är beredskap, tillsyn och information. Utöver detta 

kan medlemskommunerna överföra särskilda uppgifter som anses ligga inom ramen för 

kommunalförbundets ändamål, exempelvis uppgifter hänförliga till civil beredskap eller larmförmedling. 

 Handlingsprogrammet utgör förbundets övergripande styrdokument utifrån medlemskommunernas 

uppdrag och ligger till grund för Räddningstjänsten Syds verksamhet.  

 

 

1.3   Vision, effektmål och stödjande målområden 

 
1.3.1  Vision 

 

Verksamheten utgår från en vision som tydligt signalerar förbundets övergripande inriktning. Visionen är 

en långsiktig inriktning för organisationen. Den tydliggör också på ett enkelt sätt för medborgare och 

anställda bakgrunden till de prioriteringar som görs.  

 

Visionen för Räddningstjänsten Syd är  ”Ett olycksfritt samhälle”.  Visionen är ett tydligt 

ställningstagande om att organisationen arbetar för en nollvision.  

 

Visionen ligger nära medlemskommunernas syn på olyckor och olyckshantering.  

För förbundets del innebär detta att relationen mellan kommunerna och förbundet förtydligas, med 

förbundet som en naturlig del i det samlade säkerhets- och trygghetsarbetet i kommunerna. En gemensam 

syn innebär också att kommunikationen med medborgarna förenklas.  
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1.3.2  Effektmål 

 

Effektmål är tydliga mål med mätbara indikatorer som strävar mot visionen. Målen visar på de resultat 

som organisationen förväntas uppnå och ska vila på professionella, politiska och etiska ställningstaganden.  

 Utifrån effektmålen åligger det förbundsdirektören att organisera, planera och genomföra 

verksamheten i linje med dessa intentioner. Måluppfyllelsen ska redovisas på årsbasis och kopplas till 

förbundets ekonomiska uppföljning.  

Räddningstjänsten Syds effektmål är: 

 

1. Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka för kvinnor och män, flickor och pojkar 

som bor, vistas eller färdas i medlemskommunerna 

Effektmålet avser den måttsatta kvaliteten på förbundets, medlemskommunernas och enskildas 

samlade service gentemot den enskilde utifrån behovet av olycksförebyggande och skadeavhjälpande 

tjänster. 

 

2. Antalet bränder och andra olyckor ska minska i medlemskommunerna 

Effektmålets syfte är att minska personligt lidande och ekonomiska förluster för samhället.  

 

3. Alla människors förmåga att, oavsett kön, förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka 

Effektmålets syfte är att stärka den enskildes förmåga i enlighet med LSO samt att se hela samhället 

som en skadebegränsande resurs. 

 

4. Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva 

skadeavhjälpande insatser 

Begreppet skadeavhjälpande insatser innefattar den enskildes, frivilligas, semiprofessionellas och 

professionellas åtgärder vid en inträffad olycka. 

 

 
1.3.3  Stödjande målområden 

 

För att nå resultat och utnyttja samtliga resurser på ett effektivt sätt behöver förbundet sätta mål  

inom några områden. Dessa ska definieras och konkretiseras i samband med rambudget- och 

verksamhetsplaneringen. 

 

Kompetens 
Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar och den behöver stärkas och förnyas. 

Därför krävs ett aktivt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensutveckling och 

omvärldsbevakning. Kompetensen finns och ska utvecklas hos våra medarbetare, men i vissa fall kan vi 

behöva rekrytera ny kompetens. Vi ska vara en lärande organisation, som uppmuntrar och bidrar till att 

integrera lärandet i det dagliga arbetet. Vi lär av varandra i vardagliga situationer på arbetet såväl som på 

planerade kompetensutvecklingsaktiviteter.  
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Mångfald och jämställdhet 

”En räddningstjänst för alla” är vår långsiktiga viljeinriktning för att både möta det mångsidiga samhället 

med likvärdig service för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionalitet etc.  

och vara en attraktiv arbetsplats som speglar samhället. 

     Om vi ska lyckas med detta måste vi bland annat öka andelen kvinnor och medarbetare med annan 

etnisk tillhörighet än svensk. Med en självklar, synlig och integrerad mångfald och jämställdhet blir vi 

bättre på att skapa de goda möten som är en förutsättning för att förebygga olyckor och genomföra 

insatser på ett effektivt sätt. Då kan vi också ge likvärdig service i alla våra uppdrag. 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med en inkluderande kultur där aktiv nolltolerans råder vad avser 

trakasserier och kränkningar. Alla ska ha möjlighet till inflytande, påverkan och utveckling hos oss, oavsett 

bakgrund och vilka de är. 

 

Kvalitet 

För att säkerställa att vi kan nå effektmålen och effektivisera verksamheten ska vi fortsätta vara 

certifieringsbara enligt ISO 9001. Därutöver ska kvalitetsledningssystemet utökas till att även omfatta 

miljö, säkerhet och hälsa/arbetsmiljö. Vårt systematiska säkerhetsarbete kommer att prioriteras under 

handlingsprogramsperioden, och vi ska ta fram en struktur för att kunna integrera både detta och ett 

miljöledningssystem i vårt befintliga kvalitetsledningssystemsystem. Det är en framgångsfaktor för 

förbundet att ha enhetliga arbetssätt, rutiner och metoder för att förenkla och effektivisera arbetet.  

 

Kommunikation och varumärke 

Medborgare, medlemskommuner, företag och organisationer ska veta vad de kan förvänta sig av oss, hur 

vi kan stödja och hjälpa dem, samt hur de kan ha kontakt och dialog med oss – i vardag och i kris. 

Kännedomen om Räddningstjänsten Syd har ökat under åren, men fortfarande finns en osäkerhet om 

bredden i vårt uppdrag, okunskap om vår förebyggande verksamhet och en upplevelse av otydlighet i 

kontaktvägar och bristande tillgänglighet.  

 Vi ska därför förbättra vår kommunikation ytterligare genom att vara öppna med det vi gör och ge 

omvärlden en tydlig och trovärdig bild av vår verksamhet och den nytta den skapar.  

 I våra möten med medborgarna och omvärlden bär vi alla varumärket Räddningstjänsten Syd. Allt vi 

gör och allt vi säger påverkar hur vårt varumärke uppfattas. Vi ska därför fortsätta arbeta aktivt med att 

vårda, stärka och utveckla varumärket. Vi måste också bli ett starkt arbetsgivarvarumärke med 

medarbetare som är uttalat stolta över att arbeta inom förbundet.  

 

Arbetsmiljö 

Med ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete strävar vi mot en arbetsmiljö som är fritt från olycksfall och 

ohälsa. Att arbeta hos oss ska ge positivt utbyte för alla i form av ett rikt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. En god arbetsmiljö innebär hög säkerhet och 

trygghet i arbetet, där hänsyn tas till verksamhetens unika innehåll.  

 Vidare ska arbetsmiljön möjliggöra lika god hälsa och delaktighet hos alla medarbetare. Styrande 

dokument och riktlinjer ska vara väl kända av alla liksom kunskap om vilka faktorer som påverkar 

arbetsmiljön, både hos medarbetarna generellt och än mer uttalat hos chefer och arbetsledare.  

De positiva möjligheter som finns i en god arbetsmiljö för individen, verksamheten och samhället, måste 

på olika sätt uppmärksammas och förstärkas genom strategiska insatser till exempel för ökad delaktighet. 

Vår värdegrund ska leda till mod att agera – i tanke, ord och handling. 
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1.4   Utvecklingsområden   

 
Under handlingsprogramperioden 2016–2019 ska Räddningstjänsten Syd fortsätta att utveckla både 

organisationen och arbetsformerna samt den förebyggande och den skadeavhjälpande förmågan.  

 

 Särskilda utvecklingsområden för den kommande perioden är följande: 

 

 Fördjupa samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer för att öka måluppfyllelsen 

och värdet av förbundets verksamhet. 

 

 Fortsätta arbetet för att utöka antalet medlemskommuner. 

 

 Utveckla det olycksförebyggande arbetet vad avser metoder och partners, framförallt vad avser 

information, råd och annat stöd till den enskilde. 

 

 Utveckla det skadeavhjälpande arbetet vad avser teknik, metoder, taktik, ledning, nya aktörer och 

resurser. 

 

 Utveckla ett målgruppsanpassat bemötande och service utifrån såväl myndighetsrollen som den 

stödjande och räddande rollen. 

 

 Förbättra organisationens effektivitet och flexibilitet.
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2.  Riskstudie 
 
 

Vi som räddningstjänst kan inte förutsäga alla risker och händelser som vi, och de som bor och vistas i 

våra medlemskommuner kommer att ställas under åren 2016-2019. Men genom att analysera och 

utvärdera tidigare händelser och se hur riskerna förändras i omvärlden, kan vi både hantera händelser vi 

har vana att agera vid och agera professionellt vid nya situationer. Genom att kartlägga tidigare händelser 

och svara på frågorna om vem som drabbas, varför och när händelsen sker kan vi målgruppsanpassa och 

jobba mer effektivt med vårt förebyggande arbete för att skydda människors liv, hälsa samt egendom.  

      I kapitel 2 identifierar vi vilka vardagshändelser och vilken riskbild som vi anser att vi står inför i vårt 

förbund. Vi ger en bild av vilka faktorer som finns med och påverkar varför en händelse inträffar och 

förklarar när människor har stor inverkan och när yttre faktorer som väder påverkar händelseintensiteten. 

I omvärldsbevakningen lyfter vi fram de risker som vi har identifierat. Dessa risker beskrivs och särskild 

vikt läggs vid att beskriva sociala risker och social oro. Vi ger även en överskådlig bild över var farliga 

verksamheter och hamnområden finns inom förbundet samt ger en lokal riskbild för våra fem 

medlemskommuner.  

 

2.1  Metod 

 
Riskstudien är framtagen med handlingsprogrammet 2012–2015 som utgångspunkt, där vi har 

uppgraderat och utvecklat innehållet. Vi inledde med ett förbundsövergripande arbete där olika risker 

belystes. Utifrån dessa genomförde vi sedan scenarioanalyser, där ett tiotal typhändelser bearbetades enligt 

metoden mångdimensionell verksamhetsanalys. Detta material, tillsammans med händelsebaserad data 

från våra insatser, har tillsammans med kommunernas, Region Skånes och Länsstyrelsen Skånes risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) legat till grund för samtal med medlemskommunerna och för framtagandet av 

riskstudien. 

 För att visa dagliga och årliga händelser, var händelserna sker i tid och rum samt vem som är 

inblandad, har vi analyserat vardagshändelser. Vi presenterar avidentifierade data och redovisar 

händelserna över åren, vidare till månader, veckor och dagar samt vad som händer över dygnet. Därefter 

redovisas skadade och omkomna vid händelserna. Vid alla analyser använder vi data från perioden 2011–

2014, förutom när vi ser på utvecklingen över år då vi jämför oss med övriga Sverige och använder data 

för åren 2008–2013.  

 Vi har även gjort linjära regressionsanalyser för att se hur larmfrekvensen har förändrats på totala 

antalet händelser mellan 2008 och 2013 samt redovisat vilka händelsetyper som driver trenden. Oavsett 

om händelserna totalt sett ökar, minskar eller är konstanta, kan det nämligen finnas underliggande 

typhändelser som bör belysas. Dessa framträder och analyseras vidare vid statistiska beräkningar.  
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2.2  Klassificeringar 

 
Erfarenheter från varje räddningsinsats kan bidra till att göra oss bättre. Via den klassificering som görs av 

olyckstyp och annan data som förs in i uppföljningssystemet CORE, kan vi se trender och göra 

beräkningar för att vidare målgruppsanpassa vårt förebyggande och operativa arbete. Under åren 2011–

2014 har vi gjort 30 olika klassningar av händelsetyper. Dessa delas sedan in i olyckor samt andra insatser.   

 

Under olyckor (grön del i figur 1) finns händelserna: 

 

 Brand ej i byggnad 

 Brand i byggnad 

 Trafikolycka  

 Övriga olyckor (annan, annan olycka, utsläpp av farligt ämne, vattenskada, stormskada, nödställd 

person, nödställt djur, drunkning-/tillbud, annan vattenskada, översvämning samt översvämning 

av vattendrag).  

 

Under andra insatser (grå del i figur 1) finns kategorierna:  

 

 Automatlarm- ej brand/gas 

 Övriga larm utan tillbud (annat, hiss ej nödläge, hjälp till polis, annat ras, annat uppdrag, 

vattentransport) 

 Sjukvårdslarm (sjukvård under delegation, annan hjälp till ambulanspersonal, i väntan på 

ambulans, hjälp till ambulans)  

 Övriga insatser (förmodad brand, förmodad räddning, falsklarm brand, falsklarm räddning).  
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2.3  Räddningstjänsten Syds händelser     
 

 

 
 

 

Figur 1. Händelser som Räddningstjänsten Syd registrerat i verksamhetssystemet CORE inom 

medlemskommunerna 2011–2014. Den gröna delarna behandlar olyckor, de grå delarna är övriga insatser. 

Brand i byggnad är utbrutet och visar fördelningen av dessa händelser mer detaljerat. 

 

 

För att visa hur larmfrekvensen i våra medlemskommuner såg ut åren 2011–2014 har insatserna delats upp 

per dag, vilket framgår av figur 2. Med denna upplösning kan man skapa sig en bild över en relativt jämn 

fördelning av händelser. Det är dock fem dagar som skiljer sig från övriga. Dessa är kopplade till 

naturrelaterade händelser i form av kraftiga vindar alternativt kraftig nederbörd.  

 

 

 

 
 

Figur 2. Under åren 2011–2014 åkte Räddningstjänsten Syd på 20 444 insatser, här redovisade insatserna i 

antal per dag. Topparna i figuren är dagar med kraftig vind och nederbörd. 
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2.3.1  År    

 

Antalet olyckor minskar 

Kommunal räddningstjänst i Sveriges genomför årligen cirka 115 000 insatser. Räddningstjänsten Syd står 

för cirka 5 000 av dessa enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppföljningssystem 

Indikatorer, Data och Analys (IDA).  

 För att få ett mått på hur vi ligger till i antalet insatser bör man väga detta mot antalet invånare, eftersom 

invånarantalet är en faktor som kan påverka antalet händelser i ett geografiskt område. Antalet insatser per 

1 000 invånare i Sverige minskade under åren 2008–2013 och samma gäller för Räddningstjänsten Syd 

händelseutveckling.  

 

  
Figur 3. Sveriges insatser per 1 000 invånare samt Räddningstjänsten Syds utveckling 2008–2013 där ”annat 

uppdrag” som inte klassas som räddningsinsats enligt MSB inte finns med i det analyserade datamaterialet. 

Värdena är hämtade från den nationella databasen IDA.  

 

 

Kommunerna i Räddningstjänsten Syds område har under många år genomfört fler insatser per 1 000 

invånare jämfört med riksnivån, men denna trend vändes mellan åren 2009 och 2010, se figur 3.  

Vår strävan är att arbeta för att minska antalet händelser och vi ser en nedåtgående trend även under de 

senaste fyra åren. 

 
Figur 4:   

a) Räddningstjänsten Syds totala antal insatser inom förbundsgränderna 2008–2014 hämtade från 

Räddningstjänsten Syds interna inrapporteringssystem CORE.  

b) Karta över var insatser gjorts – både inom och utanför förbundsgränserna.  
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Informationen i figur 4 kommer från vårt interna inrapporteringssystem CORE. Hit rapporteras cirka 

5 000 insatser årligen. Staplarna baseras på de 30 händelsekategorier som angivits ovan och har analyserats 

med hjälp av statistiska modeller för att påvisa en eventuell ökning/minskning i de olika kategorierna över 

tid. Av de 30 händelsekategorierna visade 26 ingen förändring över tid. Trenden för de återstående fyra är 

i samtliga fall nedåtgående, se tabell 1.  

 Eftersom vi har särskilt fokus på brand i bostad är denna händelsetyp utbruten från brand i byggnad. 

Brand i bostad visar en nedåtgående förändring över tid, där vidare analys visar att bostadsbränderna 

minskar. Brand i bostad är den kategorin inom brand i byggnad som sannolikt driver den negativa trenden 

för brand i byggnad. Totalt antal händelser visar inte en minskning över tid för Räddningstjänsten Syd 

med eftersom invånarantalet ökat kraftigt under perioden räknar vi även med händelser per 1000 invånare 

och finner då vi en minskning över tid. 

 

Tabell 1. Av de totalt 30 händelsetyper visade fyra en nedåtgående trend under 2008–2014. Brand i bostad är 

utbruten ur brand i byggnad och visar även den en signifikant trend nedåt. R2 värdet visar hur väl 

datapunkterna korrelerar med räta linjen och p-värdet visar om förändringen är signifikant över tid (p <0,05). 

 

Händelsetyp R2 p-värde 

RSYD totalt 0,49 0,078 

RSYD totalt/1 000 inv 0,67 0,024 

Brand ej i byggnad 0,64 0,03 

Brand i byggnad 0,86 0,0024 

Falsklarm brand 0,61 0,037 

Hjälp till ambulans 0,91 0,011 

Brand i bostad 0,86 0,0025 
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2.3.2  Månad 

 

Vädret påverkar variationerna mest 

Över ett år är inrapporterade insatser per månad jämförelsevis konstanta efter korrigering av antal dagar 

för respektive månad. Alla händelsetyper har analyserats per månad för att se om någon händelsetyp 

varierar över tid, se figur 5. De händelsetyper som visar förändringar har analyserats i detalj för att kunna 

svara på varför förändringen sker. 

 
Figur 5. Händelsetyper där Räddningstjänsten Syd gjort en insats 2011–2014.  

 

De händelsetyper som varierar mest över året är de som kan kopplas till vädret. Här är det vind och 

nederbörd som påverkar händelsen vattenskada och stormskada, som ingår i kategorin övriga olyckor. En 

annan händelsetyp som varierar över året är automatlarmen, som ökar från juli till september, se figur 5.  

     Fler automatlarmhändelser kan kopplas till sekundära effekter av väder, där värme och åska verkar vara 

faktorer som påverkar. Antalet brand i byggnad sticker också ut och vi ser att flest händelser sker i 

december och januari. Vid en utbrytning av brand i bostad ser vi att denna händelsetyp driver värdena för 

december och januari för brand i byggnad, se figur 6. Övriga händelsetyper är relativt stabila sett ur ett 

månadsperspektiv.  

 

 
Figur 6. Under åren 2011–2014 ökade kategorin brand i byggnad. 

a) Denna utveckling drivs av brand i bostad inom Räddningstjänsten Syds område.  

b) Kartan visar var det oftast brinner i bostad. Röd färg indikerar högre antal bostadsbränder. Gul, grön och blå 

indikerar allt färre bostadsbränder. 
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2.3.3  Vecka 

 

Mänskliga aktiviteter påverkar variationerna mest 

Väderrelaterade händelser är inte längre drivande när vi ser på data veckovis. Här framträder i stället den 

mänskliga aktiviteten.  

 Många händelser där vi gör en insats beror på mänskliga misstag alternativt väderrelaterade händelser. 

Händelser med mänsklig inverkan ökar i antal när människor är aktiva. I figur 7 visas hur antalet 

automatlarmshändelser är hög måndag till fredag. Många automatlarmsanläggningar är kopplade till 

företag vars verksamhet främst är aktiv under denna period av veckan.  

 Även trafikolyckorna minskar under helgerna. Vid närmare granskning av trafikolyckor kan ett tydligt 

aktivitetsmönster ses, där antalet trafikolyckor ökar vid morgonpendlingen och har sin topp vid 16-tiden 

måndag till fredag. Under helgerna är trafikolyckorna färre samt jämnare fördelade över dygnet.  

 

 
Figur 7. Händelsetyper där Räddningstjänsten Syd har gjort en insats 2011–2014.   

 

 

Händelsetypen brand ej i byggnad ökar under helgerna under samtliga fyra år, och den är som lägst mellan 

onsdag och fredag. Denna händelsetyp följer inte mönstret för andra olyckor där hög mänsklig aktivitet 

korrelerar till fler olyckor. Anledningen till ett annorlunda mönster kan vara att cirka 53 procent av 

händelserna är anlagda bränder och inte orsakade av en olycka. 

 Händelsetypen brand i byggnad visar på små förändringar över veckan och vi ser ingen direkt skillnad 

mellan dagarna. När denna händelsetyp bryts ner till brand i bostad ser vi en ökning av insatser under 

helgen, där vi gör flest insatser lördagar följt av söndagar.  
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2.3.4  Dag 

 

Dygnsrytmen påverkar variationerna mest 

Insatser över dygnet följer relativt väl den mänskliga aktiviteten, se figur 8. Under nätterna är aktiviteten 

lägre än på dagen och man kan se att topparna och dalarna minskar något under helgen. Antal 

trafikolyckor följer väl hur personer rör sig till och från sysselsättning med en topp mellan 7 och 9. Under 

eftermiddagen ser vi en kraftig ökning vid 16. Brand ej i byggnad varierar över dygnet, se figur 8, och 

orsaken förklaras i avsnittet Vecka, sid 16. 

 

 
Figur 8. Händelsetypernas variation över dygnet under åren 2011–2014. 

 

Även under dagen har brand i bostad granskats vilket kan ses i figur 9. Brand i bostad är mest frekvent 

mellan 15 och 22, med två toppar vid 19 respektive 21. Detta gäller veckans alla dagar. 

 

 

 
 

 

Figur 9. Brand i byggnad över och mellan åren. 

a) Över dygnets alla timmar kan man här följa antalet bostadsbränder 2011–2014. 

b) visar geografisk utbredning och koncentration av bostadsbränder under 2011  

c) visar geografisk utbredning och koncentration av bostadsbränder 2014.  

Röd färg indikerar högre antal bostadsbränder. Gul, grön och blå färg indikerar allt färre bostadsbränder. 
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2.4   Olycka som drabbar individen – vem drabbas? 
 

För att beskriva vem som drabbas av en olycka inom förbundets geografiska område använder vi 2014 års 

data från CORE insatsrapport, se figur 10. Vi använder också data från Region Skåne, där vi ser mer vem 

som registrerar besök på en akutmottagning, se figur 11. 

 Med syfte att skapa bättre förståelse och kunna målgruppsanpassa information och hjälp till personer 

som bor och vistas i våra medlemskommuner började vi under 2014 mäta vem som skadas vid en olycka. 

Klassningen omfattar kategorierna ej skadad, lindrigt skadad, svårt skadad eller omkommen. Till 

skadeläget noteras även kön och åldersintervall.  

 Vid brand i bostad följer vi även upp branden ytterligare och för in mer specifik information i MSB:s 

databas ”Lärande från bostadsbränder”, allt för att målgruppsanpassa vårt brandskydd mot individen och 

kommunen. I dessa data hittar man även information om den bakomliggande orsaken till varför branden 

uppstod. Denna information har vi sedan kunnat använda till identifiering av indikatorer som vi bör vara 

uppmärksamma på, så att inte fler skadas eller omkommer vid brand, se stycket Riskutsatta grupper. 

 Under 2014 registrerades ett skadeläge 823 gånger på 842 individer. Av dessa individer är  

45 % kvinnor och 55 % män. I 80 % av de registrerade fallen är händelsen trafikolycka, 13 % brand i 

byggnad, 3,5 % nödställd person, 1,5 % brand ej i byggnad samt 2 % övriga händelser. Flest individer 

skadas eller omkommer i trafikolyckor och i dessa olyckor är männen överrepresenterade. Detta följs av 

brand i byggnad där flertalet av händelserna sker i en bostad men där det underlaget inte tillåter 

generaliseringar gällande kön. I figur 10 visas de individer som vi har registrerat skadats lindrigt, svårt eller 

omkommit och ej skadad är inte inkluderad. Åldern redovisas inte eftersom underlaget än så länge anses 

begränsat.  

 
Figur 10. Händelsetyp samt skadeläge och kön på individer som har varit inblandade i en olycka där vi har gjort 

en insats under 2014.  

 

Region Skåne följer upp hur många individer som besöker akutmottagningarna och kopplar detta till vilka 

hemkommuner de tillhör. Figur 11 a och b visar en sammantagen bild för Räddningstjänsten Syds fem 

medlemskommuner. I figuren har olyckor i hemmen och i trafikmiljö skiljts från totala antalet 

händelsetyper.  

    Generellt befinner sig män ofta på en akutmottagning vid yngre åldrar; efter 45 är i stället kvinnorna 

överrepresenterade. Det är tydligt att kvinnor över 75 år uppsöker akutvårdsmottagningar efter olyckor i 

bostaden. Detta ger en bild över hur riskbilden förändras mellan könen samt vilken ålder personen har.  
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Figur 11. Antal individer i olika åldersintervall som skriver in sig på en akutmottagning inom Räddningstjänsten 

Syds medlemskommuner där figur a visar kvinnor och b visar män. Data kommer från Region Skåne. 

 

 

2.5  Befolkningen ökar i medlemskommunerna  

 
Våra medlemskommuner hade cirka 513 000 bokförda invånare den 31 december 2014. Mellan 2008 och 

2014 ökade befolkningen med nästan 48 000 personer. Enligt Region Skånes prognoser kommer antalet 

bokförda invånare att vara 543 000 år 20191.  

 

 
Figur 12. Åldersstrukturen över antalet flickor, pojkar, kvinnor och män som är registrerade i förbundets 

medlemskommuner 31/12 2014 markerade med linjer. Hela Sveriges åldersdemografi visas i den gröna ytan. 

 

Vårt område har en annan åldersstruktur än övriga Sverige. Utmärkande är att vi har en 

överrepresentation av individer 20–35 år, se figur 12. Det beror delvis på antalet studenter; 40 000 är 

inskrivna helårsstudenter på Lunds universitet och Malmö högskola. Från cirka 25 års ålder ser vi en 

avtagande befolkningsmängd, vilket skiljer sig från övriga landet där befolkningen minskar per åldersgrupp 

först efter 70 år. För Sverige ser vi även toppar i åldrarna 45–50 respektive 64–69 år, en trend som i våra 

medlemskommuner enbart finns i Kävlinge kommun. 

                                                        
1 Skånes befolkningsprognos 2013-2022, Region Skåne.  
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2.6  Riskutsatta grupper  

 
I den nationella strategi för stärkt brandskydd som MSB antog 2010 är visionen att ”ingen ska omkomma 

eller skadas allvarligt till följd av brand”. Räddningstjänsten Syd möter upp med vår vision om ”ett 

olycksfritt samhälle” där vi under flera år har haft stort fokus på bränder och framförallt bostadsbränder.  

 För att veta vem som drabbas av brand och varför, samlar vi in kvalitativ information från 

brandplatsen. Detta görs i brandplatsutredningar och i projektet ”Lärande från bostadsbränder” inom 

ramen för den nationella strategin. Denna information ger oss, tillsammans med omvärldsbevakning, en 

bild över vilka som befinner sig i bostaden samt orsaken bakom branden. Här kan vi se indikatorer på 

vilka som har en begränsad förmåga att ansvara för sin säkerhet och agera vid risk.  

 Faktorer som påverkar den enskildes förmåga att ansvara för egen säkerhet har visat sig vara 

privatekonomi, hälsa samt sociala kontakter 2 3. Specifikt vid brand i bostaden kan våra analyser visa vilka 

kategorier som har ökad risk för att skadas eller omkomma vid brand. Detta gäller personer som har svårt 

att uppfatta branden på grund av medicinering eller sensoriska nedsättningar, sjukdomstillstånd där 

riskbedömningen är begränsad samt rörelsebegränsningar som gör att individen inte aktivt kan ta sig från 

branden. Risken ökar om individen är ensam i sitt boende när branden startar.  

 Genom denna information om individer som drabbas av brand kan förbundet arbeta mer 

förebyggande genom till exempel information och tekniska hjälpmedel, se kapitel 3. 

 

                                                        
2 Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet- särskilt utsatta grupper. MSB. 2015 
3 Fair society, healthy lives- the Marmot review. Strategic review of health inequalities in England post. 2010.  



 

 
 

21 

 

2.7  Potentiella samhällsstörningar 

 
För att kunna optimera det operativa arbetet måste förbundet vara uppdaterat på rådande riskbilder. 

Riskerna kan snabbt ändras och beroende på händelse kan detta belasta våra system ur olika perspektiv. 

Som utgångspunkt för att identifiera potentiella samhällsstörningar har vi använt risk- och 

sårbarhetsanalyser (RSA) från Räddningstjänsten Syds fem medlemskommuner, Region Skåne och 

Länsstyrelsen i Skåne län. I samband med inventeringen har en sammanställning gjorts och återfinns i 

tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Samhällsstörningarna kategoriserade och omskrivna med delvis nya ord utifrån den redovisning som 

gjort i respektive medlemskommun samt länsstyrelsens och Region Skånes risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Kommunikationsolycka Kommunikationsolycka (väg-, tåg-, båt-, spårvagn-, flygtransport) med 

stora personella skador, omfattande materiella skador och eller allvarlig 

påverkan på transportflödet. Exempelvis flyghaveri, tågurspårning eller 

brand i kommunikationstunnel. 

Brand Brand med stora personella och/eller omfattande materiella skador. 

Exempelvis omfattande brand i undermarksanläggning, bostadskvarter, 

offentlig byggnad, höga och eller komplexa byggnader eller 

samhällsviktig verksamhet. 

CBRNE/farliga ämnen Utsläpp farligt ämne med omfattande påverkan på människors hälsa och 

säkerhet eller miljön. Exempelvis spridning (avsiktlig eller oavsiktlig) av 

gift eller smitta, joniserande strålning, terrorhandling, stora utsläpp av 

kemikalier, oljeutsläpp i mark, hav eller vattendrag. 

Natur- och 

väderrelaterade händelser 

Extremt eller mycket extremt väder som innebär stor fara för 

allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.4 

Exempelvis svår storm/orkan, storm- eller orkanbyar, extremt höga 

flöden eller extremt högt vattenstånd med allvarliga 

översvämningsproblem, mycket stora snömängder/drivbildning, extrem 

värmebölja. 

Antagonistiska hot och 

handlingar 

Antagonistiskt hot om eller handling med stora personella och/eller 

omfattande materiella skador. Även hot och handlingar som allvarligt 

påverkar verksamhetens värdegrund, verksamhetsidé eller förutsättningar 

för att lösa kärnuppgift omfattas. Exempelvis hot och våld, upplopp, 

demonstrationer, spridning av gift/smitta, sabotage, internationella 

händelser som kan ge konsekvenser nationellt. 

Social oro, sociala 

risker

  

Allmän otrygghet, grov kriminalitet, organiserad brottslighet, sociala 

konflikter, arbetsmarknadskonflikter samt hot och våld (stenkastning, 

anlagd brand) mot verksamhetens personal. 

 

 

 

 

 

                                                        
4 SMHI:s definition av klass 3-varning (http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-
sverige/Varningar/startvarning_n1_sv.htm), 2010-12-08. 

http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar/startvarning_n1_sv.htm
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar/startvarning_n1_sv.htm
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Med de kategoriserade samhällsstörningar som återfinns i tabell 2 har figur 13 tagits fram för att visa hur 

vår organisation är ordnad gentemot vilken samhällsstörning det gäller. Figuren visar de händelser där vi 

agerar och har huvudsakligt sektorsansvar (återfinns i den inre ringen), och övriga störningar som kan 

orsaka belastning på våra system och där vi kan vara med och agera (yttre ringen). 

 

                          
 

Figur 13. Inre gruppen visar händelser som Räddningstjänsten Syd hanterar med huvudansvar när olyckan 

inträffar. Yttre ringen visar risker och störningar som orsakar belastning på våra system, där vi är med som en 

aktör men inte alltid måste agera. 

 

För Räddningstjänsten Syds sektorsansvar karakteriseras även händelsen av följande: 

 

 Stor geografisk spridning 

 Lång utsträckning i tid 

 Tvärsektoriell påverkan flera kommuner, myndigheter eller aktörer är berörda och flera 

sektorsansvariga (legalt stöd) är involverade i krishanteringen 

 Stora ekonomiska värden är förstörda eller påverkade direkt eller indirekt. 

 

Sociala risker kan leda till social oro 

Sociala risker och social oro är dynamiska och kan snabbt kan förändras inom delar av förbundet och 

orsaka belastning på våra system. Vi arbetar aktivt för att skapa social trygghet, samtidigt som social oro är 

ett relativt outforskat område. Genom att identifiera sociala risker och social oro kan vi se orsaken till 

varför en händelse sker och underlätta arbetet för ett tryggare och olycksfritt samhälle.  

 Sociala risker är en följd av människors relationer, levnadsförhållanden och levnadsvillkor.  

De kan leda till händelseförlopp och beteenden som kan orsaka negativa konsekvenser på det man anser 

skyddsvärt i form av samhällssystem/funktioner, personlig säkerhet och trygghet, försörjning, hälsa, miljö 

och omgivande säkerhet.  

 Identifiering av sociala risker har gjorts av forskare där Räddningstjänsten Syd tillsammans med andra 

aktörer har bidragit med information 5. Beskrivna sociala risker är:  

 

 Konflikter i värdesystem (politiska, religiösa och kulturella konflikter samt låg tilltro till 

demokrati) 

 Brister i samhällsfunktion (korruption samt systemhotande och organiserad brottslighet) 

                                                        
5 Att laga revor i samhällsväven- om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Ek, R. med 
flera. 2014. 
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 Brister i omgivande och personlig säker- och trygghet (omgivande: brottslighet, bränder samt 

konflikter och hot/ personlig: utsatthet för våld samt fattigdom) 

 Bristande försörjning (arbetslöshet, fattigdom, skulder) 

 Brister i hälsa (fysisk och psykisk ohälsa samt missbruk).  

 

Sociala risker kan övergå till att bli social oro som yttrar sig i form av skadegörelse, stenkastning och 

anlagda bränder. Dessa händelseförlopp syns i det offentliga rummet och kan orsaka spridning samt rubba 

den sociala ordningen. Social oro kan påverka sociala risker, exempelvis om demokrati ifrågasätts och 

personlig säkerhet och trygghet påverkas.  

 Räddningstjänsten Syd arbetar förebyggande för att minimera social oro och skapa social trygghet, och 

vi strävar efter att komma till orsaken bakom händelseförloppet. Läs mer om den sociala dimensionen i 

kapitel 3. 

   

Komplettering och förtydligande utifrån områdesansvar 

Illustrationen i figur 14 kompletterar och förtydligar Räddningstjänsten Syds ansvar för de olyckstyper 

som beskrivs i den inre ringen i figur 13 ovan.  

 

 
Figur 14. Figuren visar schematiskt hur Räddningstjänsten Syd ser på uppdraget att koordinera vid insats  

samt vilket sektoriellt ansvar vi har. 

Vid en brand har vi ett fullt sektoriellt ansvar och koordinerar insatsen. Detsamma gäller för trafikolycka, 

men där finns även andra aktörer med i större utsträckning.  

 När det gäller CBRNE/farliga ämnen delas denna olyckstyp upp i två grupper, vilket grundar sig i det 

legala stödet och vårt sätt att ansvara samt koordinera. Vid naturrelaterade händelser deltar vi i insatser, 

men flera andra aktörer deltar också och har sektoriellt ansvar samt koordinerar händelsen. 

 Vid samhällsstörningar finns flera olika definitioner på snarlika händelser. I kapitel 3 beskrivs 

omfattande olyckor och den förmåga som Räddningstjänsten Syd har vid dessa händelser. De händelser 

som beskrivs i avsnittet om samhällsstörningar är av mer komplicerad art. En del av händelserna som 

återfinns där är samhällsstörningar som klassas som extraordinära händelse enligt lag (2002:833) om 

extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. 
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2.8  Farlig verksamhet 

 
Verksamheter hanterar sina egna risker både förebyggande och när en olycka inträffar. När en 

verksamhets egen olyckshanteringsförmåga inte räcker till kompletterar vi den med en kommunal 

räddningsinsats. Farliga verksamheter medför sådana risker att de kan bli tvungna att vidta egna 

säkerhetshöjande åtgärder alternativt bekosta dem. 

 Den grundläggande principen i LSO är att den enskilde i första hand själv ansvarar för att hantera 

riskerna inom sin verksamhet. För vissa särskilt farliga anläggningar är olycksrisken sådan att 

räddningstjänstens förmåga att hantera olyckan inte är tillräcklig. Verksamhetsutövaren behöver då 

komplettera räddningstjänstens förmåga, till exempel med specialistkompetens, särskild utrustning eller 

beredskap. För sådana farliga anläggningar finns särskilda krav i LSO 2 kap. 4§.  

 Länsstyrelsen beslutar om vilka verksamheter som i lagens mening ska betraktas som farlig verksamhet. 

Det är den inneboende faran för allvarliga skador på människor eller miljö, och behovet att komplettera 

räddningstjänstens insatsförmåga, som avgör om en verksamhet ska betraktas som farlig verksamhet eller 

inte. Exempel på farliga verksamheter är industrier med giftiga gaser, kärnteknisk anläggning, flygplats eller 

Sevesoanläggningar, se tabell 2. 

 

2.8.1  Sevesoanläggning 
 

Utöver kraven på farlig anläggning i LSO finns ytterligare krav i lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lag kallas ofta Sevesolagen och 

baseras på ett antal EU-direktiv, varav det senaste Seveso III-direktivet (Directive 2012/18/EU) ska vara 

infört i svensk lagstiftning 1 juni 2015.  

     Anläggningar som hanterar stora mängder farliga kemikalier omfattas av bestämmelserna, där mängden 

avgör om anläggningen klassas med en högre eller lägre kravnivå. En Sevesoanläggning har ett eget 

handlingsprogram som beskriver hur riskerna i verksamheten hanteras, och vilka åtgärder som ska vidtas 

för att förebygga och begränsa följderna av potentiella kemikalieolyckor.  

    För den högre kravnivån gäller dessutom strängare krav på att dokumentera säkerhetsledningssystemet i 

en säkerhetsrapport och en intern plan för insats. För objekt på den högre nivån ställs även särskilda krav 

på kommunen att upprätta en särskild plan för räddningsinsatser, ge information till allmänheten och 

säkerställa god fysisk planering med tillräckliga säkerhetsavstånd.  

2.8.2  Komplexa objekt 

 

Utöver farliga verksamheter och Sevesoanläggningar finns ett antal komplexa objekt vars riskbild innebär 

särskilda utmaningar vid insats. Exempel på komplexa objekt som varken är farlig verksamhet eller Seveso 

är ESS, Max IV, Skånes universitetssjukhus (SUS), Citytunneln, Barsebäcksverket, Kemicentrum och 

Fysicum vid Lunds universitet, naturgasnäten, CMP (hamnen), Tetra Pak, Dupont och Q Pharma. 

Anläggandet av ESS och ett eventuellt planerande av spårväg i Lund innebär nya risker för oss att hantera 

under kommande år. 
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2.8.3  Övergripande beskrivning av riskbild för farliga verksamheter  

 

Komplexa anläggningar och farliga verksamheter kan vid en inträffad händelse medföra omfattande 

konsekvenser för omgivningen. Det är stor variation i riskbilden beroende på omfattning och typ av 

farliga ämnen som hanteras, samt var verksamheten är placerad i förhållande till intilliggande bebyggelse.  

   Storskaliga olyckor med farliga anläggningar inom Räddningstjänsten Syds geografiska område inträffar 

så sällan att det är svårt att bedöma sannolikheten utifrån olycksstatistik. I nationellt och internationellt 

perspektiv kan dock konstateras att stora olyckor vid denna typ av anläggning inträffar årligen. 

Erfarenheten visar att de är komplexa att hantera ur ett operativt perspektiv. 

Tabell 3: Förteckning över farlig verksamhet och Sevesoanläggningar inom Räddningstjänsten Syds geografiska 

gränser.   

 
 

 

2.8.4 Utsläpp av giftig gas 

 

Ett utsläpp av giftig gas som sprider sig med vinden kan snabbt leda till omfattande skador på människors 

liv och hälsa. Särskilt större utsläpp kan snabbt komma att påverka allmänheten och möjligheterna till 

räddningsinsatser är kraftigt begränsade i det initiala skedet. Risken måste därför förebyggas i ännu högre 

utsträckning än för olyckor där en insats kan bidra till att begränsa följderna av en olycka.  

    Inom Räddningstjänstens Syds geografiska område hanteras giftig gas i ammoniakanläggningar samt vid 

transporter av farligt gods. 

 

 

 

Objekt Kommun

Farlig verksamhet enligt 

LSO 2 kap. 4§

Seveso 

högre

Seveso 

lägre Huvudsaklig riskbild

AVEBE Stadex AB Malmö X X Brandfarliga och giftiga varor

Gullviks Br. Berner Handels AB Malmö X X Brandfarliga och giftiga varor

Nordic Storage AB Malmö X X Brandfarliga vätskor (oljehamn)

OK/Q8 AB Malmö X X Brandfarliga vätskor (oljehamn)

Scandinavian Tank Storage AB Malmö X X Brandfarliga vätskor (oljehamn)

Svenska Statoil AB Malmö X X Brandfarliga vätskor (oljehamn)

Vopac Logistics Nordic AB Malmö X X Brandfarliga vätskor (oljehamn)

Nordcarb Engineered Carbon AB Malmö X X Brandfarliga varor, naturgas, ammoniak

E.ON  Värmekraft Sverige AB (Öresundsverket) Malmö X X Brandfarliga varor, naturgas, ammoniak

Akzo Nobel AB Burlöv X X Brandfarliga varor (färgprodukter)

Brenntag Nordic AB Malmö X X Brandfarliga och giftiga varor

Purus Plating AB Malmö X X Giftiga ämnen (kromsyra,  miljöfarlig)

Rexam AB Malmö X X Giftiga ämnen (flourvätesyra)

E.On gasturbuiner (Barsebäck) Kävlinge X X Brandfarliga varor (olja)

Wibax AB Malmö X X Brandfarliga och giftiga vätskor

Malmö Godsbangård Malmö X X Transport och omlastning av farligt gods

Orkla Food AB Eslöv X Giftig gas (ammoniak)

Univar AB Malmö X Brandfarliga vätska (olja)

Polypeptide AB Malmö X Brandfarliga och giftiga varor

Skånes universitetssjukhus (helikopterplattan) Lund X Helikopterflygplats

Bona Kemi AB Malmö X Brandfarlig vätska

Bring Frigo AB Eslöv X Giftig gas (ammoniak)

E.ON Värmekraft Sverige AB, Heleneholmsverket Malmö X Brandfarlig vätska (olja)

Avesta Finnishing Chemicals AB Malmö X Giftiga varor (flourvätesyra)

Dalby Sydsten AB Lund X Sprängmedel (stenbrott)
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2.8.5   Explosion och explosionsartade bränder 

 

Även större explosioner, explosionsartade bränder samt explosion med påföljande brand kan mycket 

snabbt leda till allvarliga konsekvenser för liv och hälsa, dock främst inom den drabbade verksamheten. 

Exempel på anläggningar med risk för explosion är naturgasledningar samt industrier som hanterar 

explosiv ämnen i stor skala, till exempel stenbrott. 

2.8.6   Brand med stor mängd brandfarlig och giftig vara 

 

Omfattande cisternbrand och brand i omfattande lager av brandfarlig vara bedöms i lägre grad än 

gasutsläpp och explosioner kunna leda till direkta skador på människors liv och hälsa. Dessa olyckor 

karakteriseras i högre grad av stora egendomsskador än av konsekvenser för liv och hälsa. En stor brand i 

närheten av annan bebyggelse kan dock leda till påtagliga samhällsstörningar genom att giftig och 

hälsovådlig brandrök sprider sig till mer känslig bebyggelse. Detta gäller särskilt anläggningar som omfattar 

både brandfarliga och giftiga ämnen. Bränder i farliga anläggningar kan generellt förväntas ge stora 

mängder förorenat släckvatten som behöver tas om hand för att undvika allvarliga miljöskador. Många av 

de brandfarliga och giftiga ämnen som hanteras innebär också fara för allvarliga miljökonsekvens om de 

läcker ut i miljön eller till dagvattensnätet. 
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2.9  Hamnområden och oljeskyddsplan 

 

2.9.1  Hamnområden 

 

Inom Räddningstjänsten Syds geografiska område finns sammanlagt 13 hamnområden. Dessa lyder under 

respektive kommuns hamnförordning och aktuella gränser för dessa hamnområden hänvisas till respektive 

kommun. Kävlinge har tre hamnområden och Malmö tio. Deras geografiska placering framgår av figur 15.  

 

 
Figur 15. Hamnområden som lyder under hamnförordningen. 

 

 

2.9.2 Oljeskyddsplan 

 

Inom Räddningstjänsten Syds område har medlemskommunerna Burlöv, Kävlinge och Malmö kuststräcka 

mot Öresund. Därmed finns det en risk för att någon av kommunerna kan utsättas för oljepåslag mot ett 

kustavsnitt efter utsläpp till havs. 

    Oljeskyddsplanen redovisar organisation, samverkan och åtgärder för en räddningsinsats och den 

efterföljande saneringen i händelse av ett oljeutsläpp som påverkar kuststräckan. Oljeskyddsplanen är 

upprättad i samverkan med berörda myndigheter samt kommunerna Burlöv, Kävlinge och Malmö samt 

Lomma.  
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2. 10  Medlemskommunernas specifika risker 

 
Vi har tillsammans med trygghets- och säkerhetsansvariga i medlemskommunerna identifierat risker som 

är specifika för varje kommun. Dessa risker redovisas kommunvis på följande sidor. 

 

För information om åtgärder och prioriteringar i kommunerna se sidorna 52-59 om ansvarsfördelningen i 

respektive kommun. 
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2.10.1  Burlövs kommun  

Figur 16. Åldersdemografi i Burlövs kommun 2014. 

 

 
 

Figur 17. Visar var händelserna inträffar 2011–2014 

samt intensitet. Röd färg indikerar högre antal 

bostadsbränder. Gul, grön och blå indikerar allt 

färre bostadsbränder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trender 

Under tidsintervallet i tabell 4 är värdena mellan 

åren relativt konstanta. Det som ökar något är 

övriga insatser under 2014, och det beror delvis 

på det skyfall som drabbade regionen där vi 

gjorde insats vid vattenskada. Brand i byggnad 

fluktuerar mellan åren och vid en utbrytning av 

brand i bostad ser vi en minskning från 2012 med 

bara fyra händelser 2014. Brand i skola har 

minskat över tiden och 2014 gjorde vi inga 

insatser på Burlövs skolor. 

 

Tabell 4. Utryckningar 2011–2014. De mest 

frekventa händelsetyperna har brutits ut till egna 

rader. 

  2011  2012  2013  2014 

Automatlarm 94  59  94  92 

Brand ej i byggnad 32  40  59  31 

Brand i byggnad 14  24  20  11 

Förmodad brand 13  8  15  9 

Sjukvård under delegation 38  32  41  16 

Trafikolycka 34  44  31  38 

Utsläpp farligt ämne 5  7  3  1 

Övriga insatser 17  18  25  36 

Totalsumma 247  232  288  234 

        

Riskobjekt och riskbild 

I Burlövs kommun finns en verksamhet som är 

klassad som farlig verksamhet: Akzo Nobel AB, 

där riskbilden utgörs av brandfarlig vara från 

färgprodukter. Riskbilden i Burlöv är att de har en 

hårt belastad väg samt järnväg.  

 

Fokusområden för Burlöv 

Utifrån tidigare analyser kommer vi ha extra fokus 

på skolbränder. Dessa har minskat och vi vill se 

om de insatser både från vårt och kommunens 

håll har effekt.  
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Antal invånare: 17 211 
Invånarutveckling 2011–2014: + 2,2 % 

Prognos invånarantal 2019: 18 111 
Yta: 18,8 km2 
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2.10.2  Eslövs kommun  

Figur 18. Åldersdemografi i Eslöv kommun 2014. 

 

 
 

Figur 19. Visar var händelserna inträffar 2011–2014 

samt intensitet. Röd färg indikerar högre antal 

bostadsbränder. Gul, grön och blå indikerar allt 

färre bostadsbränder.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trender 

Under tidsintervallet i tabell 5 är värdena mellan 

åren relativt konstanta. För brand i byggnad kan 

en ökning ses under åren 2012 och 2013. Vidare 

analyser visar att detta beror på fler bränder i 

flerbostadshus och villor men också att dessa 

bränder sjunker igen 2014. Trafikolyckor är en 

händelsetyp som minskar under 2014, något som 

inte syns i förbundets övriga medlemskommuner.  

 

Tabell 5. Utryckningar 2011–2014. De mest 

frekventa händelsetyperna har brutits ut till egna 

rader. 

 

 

  2011  2012  2013  2014 

Automatlarm   86  117  140  106 

Brand ej i byggnad   36  42  42  44 

Brand i byggnad   27  31  35  30 

Förmodad brand   18  18  26  16 

Sjukvård under delegation 21  34  48  23 

Trafikolycka   72  81  82  63 

Utsläpp farligt ämne   4  7  10  9 

Övriga insatser   59  58  55  59 

Totalsumma   323  388  438  350 

 

Riskobjekt och riskbild 

I Eslövs kommun finns två verksamheter som är 

klassade som farlig verksamhet: Orkla Foods AB 

och Bring Frigo AB, där båda anläggningarnas 

risk utgörs av farlig gas i form av ammoniak. 

Riskbilden i övrigt är den järnväg som löper 

genom centrum samt väg E22 och väg 13 med 

tung transport.  

 

Fokusområden för Eslöv 

Utifrån den analys som gjorts över inträffade 

händelser kommer vi i Räddningstjänsten Syd att 

ha fokus på bostads- och skolbränder.  
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Antal invånare: 32 179 
Invånarutveckling 2011–2014: 1,4 % 
Prognos invånarantal 2019: 33 105 

Yta: 422 km2 
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2.10.3  Kävlinge kommun  

Figur 20. Åldersdemografi i Kävlinge kommun 

2014. 

 

 
 

Figur 21. Visar var händelserna inträffar 2011-2014 

samt intensitet. Röd färg indikerar högre antal 

bostadsbränder. Gul, grön och blå indikerar allt 

färre bostadsbränder.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Trender 

Under tidsintervallet beskrivet i tabell 6 är 

värdena mellan åren relativt konstanta och ingen 

generell trend kan ses över åren. När brand i 

byggnad bryts ner till bostadsbränder kan man se 

en ökning för villor. Sjukvård under delegation 

minskar kraftigt under 2014 på grund av 

förändringar i avtal med Region Skåne.  

 

Tabell 6. Utryckningar 2011–2014. De mest 

frekventa händelsetyperna har brutits ut till egna 

rader. 

  2011  2012  2013  2014 

Automatlarm 88  75  80  85 

Brand ej i byggnad 38  29  31  32 

Brand i byggnad 18  25  18  21 

Förmodad brand 8  13  14  12 

Sjukvård under delegation 50  47  67  20 

Trafikolycka 35  54  48  52 

Utsläpp farligt ämne 3  4  4  5 

Övriga insatser 31  34  40  28 

Totalsumma 271  281  302  255 

 

Riskobjekt och riskbild 

I Kävlinge kommun finns en verksamhet som är 

klassad som farlig verksamhet: E.ON gasturbiner 

där riskbilden utgörs av brandfarlig vara i form av 

olja. Riskbilden kan även ses i figur 21 i kartan med 

trafikolyckor. Vägarna i är tungt trafikerade med 

trafikolyckor som följd. Bostadsutvecklingen i 

Midroc-området medför ökad befolkning i centrala 

Kävlinge 

 

Fokusområden för Kävlinge 

Utifrån analysen ovan bör Kävlinge ha ett extra 

fokus på bostadsbränder och framförallt 

villabränder. Vi kommer även att följa 

olycksutvecklingen på väg 108 och väg 104 

genom kommunen och där olyckor inträffar. 

Kävlinge arbetar riktat med vattensäkerhet, se 

skydd och förmåga, vilket gör att också 

vattentillbuden ska följas inom kommunen. 
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Antal invånare: 29 808 
Invånarutveckling 2011–2014: 1,8 % 
Prognos invånarantal 2019: 31 178 

Yta: 154 km2 
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2.10.4  Lunds kommun  

Figur 22. Åldersdemografi i Lunds kommun 2014. 

 

 
Figur 23. Visar var händelserna inträffar 2011–2014 

samt intensitet. Röd färg indikerar högre antal 

bostadsbränder. Gul, grön och blå indikerar allt 

färre bostadsbränder.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trender 

Under tidsintervallet i tabell 7 finns en ökande 

trend för brand i byggnad, Vidare analyser visar 

att brand i bostad ökat. Det finns även en generell 

ökning för brand i restaurang, skola och 

industrihotell. Förmodad brand ökar under 

perioden. Mer än 50 procent av dessa är i 

flerbostadshus, där antingen misstänkt ljudande 

brandvarnare eller misstänkt lukt av brandrök är 

bakomliggande orsak till larmningen.  

 

Tabell 7. Utryckningar 2011–2014. De mest 

frekventa händelsetyperna har brutits ut till egna 

rader. 

  2011  2012  2013  2014 

Automatlarm   500  463  554  528 

Brand ej i byggnad   88  62  125  92 

Brand i byggnad   75  81  79  99 

Förmodad brand   53  49  64  67 

Sjukvård under delegation   41  64  76  15 

Trafikolycka   115  128  121  144 

Utsläpp farligt ämne   16  15  7  11 

Övriga insatser   158  160  193  261 

Totalsumma   1046  1022  1219  1217 

 

Riskobjekt och riskbild 

I kommunen finns två anläggningar som är 

klassade som farlig verksamhet enligt LSO 

(1993:788): helikopterplattan UsiL samt Sydsten. 

Lund är i en expansionsfas med nybyggen av 

forskningsanläggningar som MAX IV och ESS.  

 

Fokusområden för Lund 

Vi kommer att följa bostadsbrandutvecklingen i 

Lund. Detta även med tanke på projektet 

Hembesök-studenter (unga vuxna studenter) där 

vi tagit fram ett koncept för att informera om 

brandsäkerhet till boende på korridor. 
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Antal invånare: 115 968 
Invånarutveckling 2011–2014: + 3,9 % 

Prognos invånarantal 2019: 122 698 
Yta: 430 km2
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2.10.5  Malmö stad  

 
Figur 24. Åldersdemografi i Malmö kommun 2014.  

 

 
Figur 25. Visar var händelserna inträffar 2011–2014 

samt intensitet. Röd färg indikerar högre antal 

bostadsbränder. Gul, grön och blå indikerar allt 

färre bostadsbränder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Trender 

Under tidsintervallet i tabell 8 kan vi se att antalet 

brand ej i byggnad och i byggnad minskar över 

åren. Vid vidare analys kan vi se att det framförallt 

är antalet bostadsbränder i flerbostadshus som 

minskar. Övriga värden fluktuerar mellan åren. 

 

Tabell 8. Utryckningar 2011–2014. De mest 

frekventa händelsetyperna har brutits ut till egna 

rader.  

  2011  2012  2013  2014 

Automatlarm   852  805  729  804 

Brand ej i byggnad   586  536  533  497 

Brand i byggnad   363  364  298  316 

Drunkning   5  6  6  7 

Förmodad brand   296  370  347  359 

Sjukvård under delegation   200  312  295  117 

Trafikolycka   385  515  442  420 

Utsläpp farligt ämne   45  38  37  50 

Övriga insatser   487  624  665  544 

Totalsumma   3019  3258  3057  2997 

 

Riskobjekt och riskbild 

I Malmö kommun finns flera verksamheter som 

är klassade som farlig verksamhet, se stycket farlig 

verksamhet. Flera av objekten finns i centrala 

Malmö nära boende, skola och järnväg. Andra 

objekt som måste bevakas är de höga komplexa 

hus som finns i Malmö. Utöver detta är Malmö 

en stad i förändring där riskanalyser kontinuerligt 

görs.  

 

Fokusområden för Malmö 

Utifrån den analys som gjorts över inträffade 

händelser kommer Räddningstjänsten Syd att ha 

extra fokus på brand ej i byggnad samt brand i 

bostad. Vi kommer även att bevaka utvecklingen 

av bränder på Malmös skolor. 
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Antal invånare: 318 107 
Invånarutveckling 2011–2014: + 5 % 
Prognos invånarantal 2019: 337 790 

Yta: 155,6 km2 

 



 

34 

 

3.  Förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

 
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska vi 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. Vi ska genom rådgivning, information och 

på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. 

 Vi ska ansvara för räddningstjänst inom medlemskommunerna och ta tillvara möjligheterna att 

utnyttja andras resurser för räddningstjänst.    

 

I kapitel 3 redovisar vi hur vår förebyggande verksamhet ordnas och planeras. Vi visar vilken förmåga och 

vilka resurser vi har och vad vi avser att förbättra för att göra räddningsinsatser. Vidare redovisar vi hur vi 

stödjer och samverkar med medlemskommunerna och andra aktörer för en ökad trygghet och säkerhet.  

 Vi lägger här särskild vikt vid den sociala dimensionen av vårt arbete, dels genom att minska 

konsekvenserna av inträffade olyckor genom att andra gör något innan vi är framme, dels genom att 

minska olyckor genom att också andra förebygger. Avslutningsvis beskriver vi ett strategiskt 

utvecklingsbehov för perioden.  

 

 

3.1  Vår sociala dimension      

 

Räddningstjänsten Syds förebyggande och skadeavhjälpande förmåga kompletteras och förstärks genom 

att vi tillför en social dimension. Syftet är att minska antalet och konsekvenserna av bränder och andra 

olyckor, ytterst för att uppnå ett olycksfritt samhälle. Den sociala dimensionen stärker vår position som en 

aktör med ett socialt ansvarstagande och samhällsengagemang. Vi ska arbeta nära och tillsammans med 

människorna vi är till för, och vi kan göra större nytta om samhället känner samhörighet med oss.  

 Arbetet och aktiviteterna kan sammanfattas i fyra syftesområden. 

 

3.1.1  Kompetens och målgruppsanpassning 

 

Vi når resultat genom att möta målgrupper och individer på olika sätt utifrån deras behov. Såväl 

bemötande som kommunikation och service ska målgruppsanpassas för att öka kunskapen och förmågan 

hos individer och grupper att förebygga och hantera bränder och andra olyckor. Prioriterade målgrupper i 

detta arbete är särskilt riskutsatta individer med behov av stärkt brandskydd, barn och unga samt personer 

med begränsade kunskaper i svenska språket. Genom samordnarrollen (Community Advocate) tar vi 

tillvara olika gruppers intressen och skräddarsyr åtgärder för att uppnå bästa effekt. Under perioden för 

handlingsprogrammet ska samordnare utses för samtliga prioriterade målgrupper. 

 

3.1.2  Nätverk  

 

Öka samverkan 

Genom samverkan och nära samarbete med andra organisationer kan vi få fler att bidra till att minska 

antalet olyckor och konsekvenserna av dem. Detta gäller såväl andra organisationer inom vårt 

professionella nätverk som frivilliga krafter i samhället, medlemskommuner, myndigheter, institutioner, 

föreningar och intresseorganisationer. 
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Engagera fler som kan göra mer 

Genom sambruk, förvaltningsövergripande samarbete och samutnyttjande av resurser kan vi ge 

medborgarna bättre service. Om vi utbildar fler aktörer som rör sig ute i samhället kan fler göra nytta – 

både när det gäller att förebygga och hantera olyckor. Om olika yrkesgrupper arbetar tätare tillsammans 

kan oönskade händelser förhindras.  

 

Ta vara på frivilligresurser 

Genom att ta tillvara engagemanget hos medborgarna kan vi få hela samhället att agera som en 

förebyggande och skadeavhjälpande resurs. Våra budskap kan få bättre genomslag om fler bär fram dem, till 

exempel brobyggare, ambassadörer och andra resurser inom information och utbildning. Resultatet blir fler 

som kan agera när något händer. 

 

3.1.3  Social trygghet 

 

Genom aktiv dialog och relationsskapande aktiviteter kan vi bidra till att skapa större social trygghet. Med 

ett holistiskt synsätt och insikt om hur sociala faktorer påverkar risk kan vi indirekt minska antalet olyckor 

och öka tryggheten genom olika aktiviteter samt genom synlighet och närvaro i utsatta områden skapa 

mervärde i samband med insatser. Vår roll handlar emellanåt också om att bromsa negativa beteenden, till 

exempel genom att i tid återkoppla till andra professionella grupper. 

 

3.1.4  Mervärde genom goda möten 

 

Vi träffar många människor i utsatta situationer. Genom att verkligen se dem, vara lyhörda för deras 

skiftande förutsättningar och behov, och bemöta dem med respekt och vänlighet kan vi skapa mervärde. 

Det gäller både i vårt olycksförebyggande och vårt skadeavhjälpande arbete, till exempel i samband med 

en insats vid en olycka. Överallt behöver vi se och förstå människornas sociala sammanhang för att bättre 

kunna reflektera över vilka faktorer som kan påverka situationen. 
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3.2  Förebyggande verksamhet    

 

3.2.1  Brand i bostad   

 

Nio av tio dödsbränder sker i bostäder. För att stärka stödet till den enskilde och minska antalet 

bostadsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en nationell strategi 

med visionen ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. Genom kunskap och 

kommunikation, tekniska lösningar, utvärdering, forskning och lokal samverkan arbetar vi och andra 

aktörer gemensamt med att minska antalet bränder i bostäder.  

     I Skåne är räddningstjänsternas del i detta arbete nedbrutet dels till en regional strategi, dels till lokala 

aktiviteter som planeras i distriktens brand i bostads-grupper. Dessa planerar till exempel 

hembesöksverksamhet, tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete gentemot fastighetsägare med 

flerbostadshus (SBA), tekniska kontroller av den fysiska miljön i och runt flerbostadshus samt uppföljning 

efter händelser. Brand i bostads-grupperna har en nyckelfunktion i distriktens brandförebyggande arbete. 

 

Generella hembesök  

I syfte att minska antalet bränder i bostäder, och skador till följd av dessa, arbetar vi med uppsökande 

verksamhet i form av hembesök. De är en del av vår kärnverksamhet och medarbetarna har byggt upp en 

värdefull kompetens i metoden. Hembesöken genomförs på vårt initiativ men kan också bokas av boende, 

fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Hembesöken föraviseras och genomförs av brandmän eller 

instruktörer. Under besöket svarar boende i dialogform på frågor om sitt agerande om de skulle upptäcka 

en brand och om vad de gör om de inte själva kan släcka. De informeras om vikten av att ha fungerande 

brandvarnare och vi ser till att dessa testas innan vi lämnar bostaden. Boende uppmärksammas även på 

vanliga brandorsaker i en bostad och hur dessa bränder ska hanteras, till exempel en brand på spisen. 

      Utöver att förbättra kunskaperna skapar hembesöken goda relationer och vi kan uppmärksamma 

personer som har behov av ett stärkt individanpassat brandskydd. Hos dessa genomför vi 

målgruppsanpassade hembesök enligt nedan. Med lärdomar från de gångna åren höjer vi därigenom den 

förebyggande effekten ytterligare.  

 

Målgruppsanpassade hembesök 
Vi arbetar aktivt med att målgruppsanpassa våra hembesök för att ge anpassad information till individer 

med särskilda behov. Därför genomför vi både planerade anpassade hembesök och uppföljande 

hembesök efter händelser.  

Prioriterade målgrupper för detta arbete är: 

 Särskilt riskutsatta 

Efter att tidigare ha genomfört anpassade hembesök hos äldre kvinnor och män omfattar 

målgruppen nu fler. Psykiska, fysiska och sociala faktorer kan göra att även andra personer 

behöver ett förstärkt brandskydd. Planerade och uppföljande målgruppsanpassade hembesök 

genomförs av distriktens seniorgrupper med stöd av förbundets seniorsamordnare.  

 

 Unga vuxna  

För att ta ett helhetsgrepp om målgruppen unga vuxna som studerar finns en arbetsgrupp för 

studentspecifika frågor samt utbildningsmaterial och metodik anpassad för att göra hembesök på 

studentboenden. Konceptet ska under perioden för handlingsprogrammet införas brett i 

förbundet och riktas mot fler grupper unga vuxna.  
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 Personer med begränsade kunskaper i svenska språket 

Flerspråkiga instruktörer genomför hembesök och arbetar med förebyggande 

brandskyddsinformation till olika målgrupper. Under perioden för handlingsprogrammet ska ett 

helhetskoncept tas fram för detta. 

 

Samverkan lokalt, regionalt och nationellt  

För att identifiera personer med behov av stärkt brandskydd har vi inlett ett samarbete med kommunernas 

vård- och omsorgspersonal. Dessa har utbildats för att hitta särskilt riskutsatta och metodiskt ta fram 

åtgärder för att stärka vårdtagarnas brandskydd. Kontakt tas med bland annat vård- och 

omsorgsförvaltningarna och socialtjänsten för att informera och erbjuda utbildning.   

Vidare samverkar vi med fastighetsägare till flerbostadshus genom områdestillsyner, behovsstyrd 

rådgivning i enskilda fall samt med riktad information till fastighetsägare och boende.  

 Tillsammans med stadsområde Öster och polisområde Öster i Malmö genomförs hemmaträffar om 

trygghet och säkerhet för kvinnor med begränsade kunskaper i svenska språket. Syftet är att nå ut med 

förebyggande information genom att föra kvalitativa samtal om trygghet och säkerhet utifrån målgruppens 

behov. Samtidigt skapas goda relationer och det blir ett ömsesidigt lärande.  

 Räddningstjänsten Syd deltar i MSB:s projekt ”Lärande om bostadsbränder” för att utifrån 

erfarenheter från våra händelser skapa ett bättre underlag om var det brinner, varför det brinner och hos 

vem det brinner. Tillsammans med MSB och Malmö högskola deltar vi även forskningsprojektet 

”Bostadsbränder i storstadsområden” med syfte att försöka påvisa vilka faktorer i samhället som påverkar 

bränder. Vi deltar också på flera olika sätt aktivt i arbetet med den nationella strategin, både på nationell 

och regional nivå, till exempel inom ramen för nationella kampanjen ”Aktiv mot brand”. 

 

 

3.2.2  Vatten- och trafiksäkerhet   

 

Förutom vårt skadeavhjälpande uppdrag i samband med vatten- och trafikrelaterade olyckor arbetar vi på 

olika sätt olycksförebyggande inom områdena vatten och trafik.  

 

Vatten 

Räddningstjänsten Syd deltar aktivt i, och tar initiativ till, vattensäkerhetskampanjer tillsammans med 

medlemskommunerna, Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och Sjöräddningssällskapet, till exempel 

genom övningar med prova på-verksamhet, informationstillfällen och uppvisningar. Vi samarbetar också 

med kommunernas badvakter och medverkar i utbildning av badvärdar för att öka kunskapen om badvett. 

Förbundet stödjer också SLS insatser för att samtliga Skånes kommuner ska bli vattensäkra. 

 

Trafik 

Räddningstjänsten Syd uppmärksammar väghållare och myndigheter på brister som vi upptäcker i 

trafikmiljön. Detta gäller både brister som orsakat, och som kan orsaka, olyckor och därmed kräva 

räddningsinsats. Detta arbete sker dels samlat och systematiskt minst ett par gånger per år, dels i samband 

med trafikolyckor där vi ser att det behövs omedelbara åtgärder på det aktuella vägavsnittet. Vi deltar 

också säsongsvis i medlemskommunernas och andra aktörers trafiksäkerhetsinformation samt på 

trygghets- och säkerhetsdagar för skolelever.  
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3.3   Myndighetsutövning 

 
I vårt uppdrag ingår att stödja den enskilde, såväl enskilda individer som organisationer och myndigheter, 

för att skapa ett bättre skydd mot olyckor och en ökad kunskap om risker. Vår myndighetsutövning är en 

del av detta uppdrag, där vi genom tillsynsbesök, samråd, tillståndsgivning och kontroller skapar bättre 

förutsättningar för säkrare och tryggare anläggningar och verksamheter. 

 

3.3.1   Tillsyn 

 

Räddningstjänsten Syds definition av tillsyn är ”granskning som genomförs med stöd av lag och en 

möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande”. Vi menar att tillsyn också är 

ett sätt att bidra till ett stärkt förebyggande brandskydd och annat olycksförebyggande arbete genom att 

den främjar den enskildes motivation att följa lagar och föreskrifter. Förbundet utövar tillsyn av lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) inom vårt geografiska område. 

 

Tillsynsplan 

Förbundet fastställer varje år en styrande tillsynsplan som anger syfte och inriktning för 

tillsynsverksamheten. Planen bestämmer också omfattningen av tillsynen i form av volymer och vilken 

kompetens tillsynsförrättarna ska ha för att kunna genomföra tillsyn och besluta om föreläggande och 

förbud. Taxan för den avgiftsfinansierade tillsynen beslutas av respektive kommun. Avgiften är 

kostnadsneutral och får debiteras vid tillsyn enligt LSO och LBE. Koordinering och samordning med 

andra tillsynsmyndigheter görs i den omfattning som är praktisk och möjlig. Planerad tillsyn kan 

genomföras under dygnets alla timmar. 

 

Granskande och ingripande 

Förbundet utövar tillsyn av de skyldigheter den enskilde har enligt 2 kapitlet i LSO. Tillsyn görs främst 

med avseende på byggnaders och anläggningars brandskydd. Den kan även omfatta olycksförebyggande 

arbete som att hålla utrustning för livräddning vid badplatser, hamnar och kajer. Förbundet utövar också 

tillsyn enligt LBE, över att hanteringen av brandfarliga och explosiva varor sker enligt lag och föreskrifter 

samt att de villkor som finns i tillstånd följs. Resultat från en tillsyn kan vara ett beslut om föreläggande 

eller förbud. Om det är nödvändigt och lämpligt kan vite kopplas till dessa beslut. Om någon inte gör en 

åtgärd enligt ett föreläggande, kan förbundet besluta om att göra åtgärden på tillståndshavarens bekostnad. 

   Det granskande och ingripande arbete vi bedriver medför att viljan hos den enskilde att följa lagar och 

föreskrifter stärks. Samhället i stort ser oss som en garant för att skyddet mot bränder och explosioner 

fortsatt är högt. 

 

Tillsyn av farlig verksamhet  

Tillsyn av farlig verksamhet sker genom kontroll av att verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheter 

vid farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § i skälig omfattning analyserat riskerna för olyckor som kan 

orsaka allvarliga skador på människor och miljön. Därutöver kontrolleras att det finns en skälig beredskap 

med personal och utrustning och att andra nödvändiga åtgärder har gjorts för att hindra eller begränsa 

skador. Samverkan sker med Länsstyrelsen Skåne och Arbetsmiljöverket och tillsyn utförs enligt lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Skriftlig redogörelse 

Där det finns särskild risk för brand, eller att konsekvenserna av brand kan bli omfattande, ställs krav på 

att ägare av byggnader och anläggningar ska lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Vilka som 

omfattas av denna skyldighet regleras i föreskrift. Förbundet kan avgöra hur ofta och med vilket intervall 

redogörelsen ska inlämnas. Redogörelsen kan ligga som grund för planering av tillsynsverksamheten.  
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3.3.2  Tillstånd  

 

På uppdrag av våra medlemskommuner ansvarar Räddningstjänsten Syd för tillståndsgivning enligt lagen 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) är kontrollerande myndighet för LBE och det finns flera tillämpningsföreskrifter som reglerar 

hanteringen av brandfarliga och explosiva varor.  

 Brandfarliga varor omfattar brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt brandreaktiva varor. Vilka 

varor som klassas som brandfarliga respektive explosiva regleras i föreskrifter. Även behovet av tillstånd 

regleras i föreskrift och beror på typ av verksamhet, vilka varor som hanteras samt i vilka mängder.      

Tillstånden är tidsbegränsade och utfärdas vanligtvis på 3, 6 eller 12 år. Tillståndsprövningen är 

avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa som är kostnadsneutral. Vid behov sker tillståndsprövning i 

samverkan med andra myndigheter och aktörer, till exempel miljöförvaltningar, stadsbyggnadskontor och 

länsstyrelsen.  

 

3.4  Riskreducering i samhällsplaneringen 

 
Räddningstjänsten Syd är kommunernas sakkunnige i riskhantering och byggnadstekniskt brandskydd.  

Vi arbetar för att minska antalet risker i samhället genom att samverka med aktörer som verkar enligt 

plan- och bygglagen (2010:900), till exempel stadsbyggnadskontor, brand- och riskkonsulter och 

länsstyrelsen. Samverkan med externa aktörer sker främst genom nära dialog i frågor som omfattar 

räddningstjänstens förmåga samt tolkning av regler och föreskrifter. Förbundet har också en skyldighet att 

stödja den enskilde i risk- och brandskyddsfrågor. Samverkan sker även med polismyndigheten och 

kommunerna i frågor om offentliga tillställningar, kommunens handläggare för serveringstillstånd, 

länsstyrelsen i frågor om miljötillstånd. Detta för att förebygga olyckor och förbereda inför 

skadeavhjälpande insatser. 

   Genom yttrande vid ny lagstiftning och till handböcker har vi även en ambition att påverka och utveckla 

samhällets förmåga att hantera risker. Vi påverkar också genom publicering av våra tolkningar och 

ställningstagande i brand- och säkerhetsfrågor. 

 

3.5  Automatlarm och sprinkleranläggningar 

 
Ett väl fungerande automatiskt brandlarm eller sprinkleranläggning ger ett ökat skydd mot brand. 

Dessutom ökar tidig upptäckt, snabb automatisk släckinsats och snabb larmöverföring möjligheten för oss 

att börja en räddningsinsats snabbt och genomföra den effektivt. Samtidigt innebär automatlarm en risk 

för falsklarm, som därmed leder till onödiga utryckningar.  

   Förbundet tillhandahåller en tjänst för verksamheter som vill ansluta sin automatiska brandlarm- eller 

sprinkleranläggning till räddningstjänsten. Det innebär att anläggningen vid larm vidarebefordrar 

larmsignalen till SOS Alarm som i sin tur larmar oss. Tjänsten tecknas i avtalsform och är avgiftsbelagd. 

Om inte annan lagstiftning reglerar anslutningsförhållandena får kunden själv välja vilka åtgärder som ska 

vidtas enligt ett antal fastställda åtgärdsalternativ. För att en automatlarms- eller sprinkleranläggning ska få 

ha avtal med Räddningstjänsten Syd krävs att anläggningen uppfyller Brandskyddsföreningen Sveriges 

regler för automatiskt brandlarm eller sprinkleranläggningar.  

 

Onödiga larm 

Förbundet verkar för att minska antalet onödiga larm genom uppföljning samt regelbundna kontroller. 

Detta arbete genomförs dels direkt av insatschef på plats vid larm, dels i form av förebyggande kontroller 

av handläggare. Kontrollerna ska säkerställa att kunden följer de villkor som finns i avtalet. Kontrollen är 

inte myndighetsutövning. 
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3.6   Information, rådgivning och utbildning 

 
I vårt uppdrag ingår att stödja den enskilde i att skapa ett bättre skydd mot olyckor och en ökad kunskap 

om risker. I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) uttrycks att vi har en skyldighet att genom 

information och rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar för liv, säkerhet och trygghet. 

Vidare ska allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns och om hur 

varning och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 

 Vi har också ett ansvar att vårda och förstärka det höga förtroende som omvärlden har för 

Räddningstjänsten Syd och som framgår i undersökningar bland allmänhet och intressenter.  

Detta förtroendeskapande arbete sker i hela vår verksamhet, såväl den förebyggande som den 

skadeavhjälpande samt genom information, rådgivning och utbildning.  

 

3.6.1  Information och rådgivning 

 
För att kunna göra skillnad och stödja den enskilde på bästa möjliga sätt ska Räddningstjänsten Syd vara 

en tillgänglig, öppen och kommunikativ organisation. Som offentlig organisation ska vi också ge 

omvärlden en begriplig och trovärdig bild av vår verksamhet och den nytta vi skapar med 

skattefinansierade medel. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och vår information och 

kommunikation ska vara lätt att förstå, tydlig, korrekt och saklig.   

 

Med olika syfte och för olika grupper  

Vår verksamhet är bred. Vi informerar, kommunicerar och agerar med olika syfte, i olika sammanhang 

och med många olika målgrupper. Därför ska vi ständigt anpassa och utveckla våra metoder, kanaler och 

budskap. Inom förbundet är kommunikation allas ansvar och vi arbetar långsiktigt med att förbättra den 

kommunikativa förmågan både bland ledare och medarbetare. Det stärker Räddningstjänsten Syds totala 

förmåga och bidrar också till utvecklingen av ett starkt varumärke.  

Kommunikation till den enskilde äger rum inom följande områden:     

 

 Information och rådgivning om hur olyckor uppstår, hur man larmar, hur man skyddar sig och 

sin omgivning, vilken utrustning man bör ha samt hur man bör agera om olyckor inträffar.  

 

 Specifik rådgivning, förebyggande information och vägledning kopplad till särskilda riskområden, 

typolyckor, aktuell årstid/säsong, särskilda verksamhetsområden och aktiviteter, samt anpassad 

och riktad direkt till olika målgrupper med olika förutsättningar och behov.  

 

 Myndighetsutövning i samband med tillsyns- och tillståndsverksamhet. 

 

 Information om pågående olyckor/händelser för att ge aktuell lägesbild, kunskap om beteende på 

olycksplats, goda råd och rekommendationer.  

 

 Information och kriskommunikation i samband med händelser med stor samhällspåverkan och 

samhällsstörningar, i samordning med andra inblandade aktörer och myndigheter.  

 

 Nationell och regional samverkan i samband med olycksförebyggande kampanjer. 

 

 Information och kommunikation om organisationen Räddningstjänsten Syd – vårt uppdrag och 

styrande dokument, om vår förebyggande och skadeavhjälpande förmåga, vad vi står för, vår 

vision, varumärke och viljeriktningar, om att arbeta hos oss, våra kontaktvägar och tillgänglighet, 

med mera.    
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Den enskilde erbjuds information, kommunikation, rådgivning och vägledning genom  

webbplats, sociala medier, intranät, telefon, trycksaker, informationsmaterial och filmer, massmedier, 

säsongsvisa kampanjer, uppsökande verksamhet, informationstillfällen, möten och arrangemang av olika 

storlek och omfattning – till exempel öppet hus, studiebesöksverksamhet, samt deltagande i festivaler, 

mässor och evenemang.  

 Det är dock främst genom personliga möten och levande dialog som vi kan skapa verklig förändring. 

Alla som arbetar inom förbundet är därför de viktigaste förmedlarna av olycksförebyggande information 

och ambassadörer för Räddningstjänsten Syd i stort.  

 

3.6.2   Utbildning 

 

Utbildning har blivit en allt större del av vårt uppdrag. Under ledning av kvalificerade utbildare och 

instruktörer erbjuder vi målgruppsanpassade utbildningar och uppdragsutbildningar för förvaltningar, 

näringsliv och andra organisationer. 

 

Brandskyddsutbildningar 

Barn och unga, äldre som bor kvar hemma, medarbetare inom hemtjänsten, SFI-studerande och andra 

personer med begränsade kunskaper i svenska språket är några av de grupper som vi skräddarsyr 

brandskyddsutbildningar och informationstillfällen för.  

 

 Barn och unga 

Målgruppen barn och unga flickor och pojkar träffar vi både i skolan och på deras fritid. Vårt 

främsta fokus är i skolan, där vi kan möta nästan alla barn och unga inom vårt geografiska 

område. Som resultat av tidigare handlingsprograms utvecklingsuppdrag om lärande för barn och 

unga initierades 2015 ett arbete för att utveckla koncept för förskolan (4–6 år) och för årskurs 5 

(11 år). Fokus ligger på riskområdena brand-, trafik- och vattensäkerhet. Koncepten ska innehålla 

ett genusperspektiv både avseende inlärning och genomförande för att tillgodose flickor och 

pojkars förutsättningar och villkor. 

      Med dessa utbildningsinsatser kan vi nå alla barn och ungdomar två gånger innan de fyllt 12 

år. För åldrarna 12–15 år arbetar vi med utbildningskonceptet ”Upp i rök” samt med riktade 

insatser till skolor där statistiken för tillbud och skadegörelse är hög. Vi genomför även 

områdesspecifika utbildningsinsatser som ”Människan bakom uniformen” (MBU) och 

”Räddningstjänsten i samarbete med kidsen” (RISK). 

 

 Äldre 

Utbildningen ”Brandskydd för seniorer” riktar sig till äldre kvinnor och män som bor kvar 

hemma och deras anhöriga, och tar även upp brandskydd utifrån olika funktionsnedsättningar: 

hörselhjälpmedel, spisvakt, mobil sprinkler etc.  

 

 SFI-studerande 

Grundläggande utbildning för vuxna studerande kvinnor och män med invandrarbakgrund och 

som studerar SFI. Syftet är dels att öka kunskapen om brandskydd och säkerhet, dels skapa 

kännedom om vad räddningstjänsten är och gör. Målgruppen lär både om hur räddningstjänsten 

arbetar och verkar i samhället och om vikten av att ha ett fungerande brandskydd i hemmet.  
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Uppdragsutbildningar  

Vi genomför uppdragsutbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder inom områdena 

brand och sjukvård. Uppdragsutbildningarna riktar sig till kommuner, företag, myndigheter och andra 

organisationer. Utbildningsverksamheten är ett led i vårt uppdrag att öka den enskildes och samhällets 

förmåga att förebygga och hantera olyckor, och den bedrivs nästan uteslutande i våra medlemskommuner.  

 Vi erbjuder till exempel: 

 

 Brandskyddsutbildning 

 Praktisk släckövning 

 Utrymningsövning, muntlig och skriftlig 

 Anläggningsskötarutbildning för automatlarm 

 Utbildning till SBA-ansvarig och SBA-kontrollant  

 Sjukvårdsutbildning inklusive HLR 

 Sjukvårdsutbildning barn inklusive HLR 

 Naturgasutbildning 

 Utbildning för heta arbeten (i Brandskyddsföreningens Skånes regi) 

 Utbildning till föreståndare brandfarlig vara (i Brandskyddsföreningen Skånes regi) 

 

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna känna sig säkra på att kunna agera om en olycka inträffar.  

För att utbildningarna ska vara uppdaterade, verklighetsanknutna och ständigt bli bättre, återkopplar vi 

erfarenheter från olyckor och räddningsinsatser in i utbildningsverksamheten.  
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3.7   Räddningstjänst    

 

3.7.1  Genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser   

 

Räddningstjänsten Syds förmåga till skadeavhjälpande insatser kan delas in två huvuddelar – 

ledningsförmåga och insatsförmåga. Detaljerad information om den skadeavhjälpande verksamheten 

preciseras i operativa styrdokument som till exempel ”Utryckningsbestämmelser” och ”Riktlinje – 

operativ beredskap”. 

 

Hjälpbehovet styr 

Utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten styrs av den drabbades hjälpbehov – kopplat till 

hälsa, egendom och miljö. Räddningstjänsten Syd är samhällets resurs, och vi tar ett brett samhällsansvar 

och genomför även insatser och delar av insatser som inte är att betrakta som kommunal räddningstjänst.  

 Förbundets skadeavhjälpande förmåga utgår från hjälpbehovet. De olyckstyper som styr hur vi 

utformar den skadeavhjälpande verksamheten benämns typolyckor respektive omfattande olyckor. 

Räddningstjänsten Syd ska vid varje insats stödja de direkt och indirekt drabbade genom rådgivning och 

vid behov aktivt delta i samtalet med den hjälpsökande. I det akuta skedet är målet att stödja den 

hjälpsökande att själv vidta skadebegränsande eller skadeavhjälpande åtgärder. När detta inte är tillräckligt 

ska Räddningstjänsten Syd snabbt kunna möta hjälpbehovet. Utifrån det hjälpbehov som olyckan medför 

larmas snabbast tänkbara resurser.  

 Olika olyckor är olika mycket akuta. Att lyfta fram en del av insatserna som högprioriterade – de där 

risken för omedelbar fara för hälsa, liv och stora egendomsvärden är störst – ger möjligheter för mer 

effektiv och målinriktad beredskapsproduktion, verksamhetsutveckling och uppföljning. Inkommande 

larm klassificeras utifrån konceptet prioriterade larm och därefter anpassas responstid och 

enhetsuppbyggnad efter vald prioritering.  

 Varje larm värderas och prioriteras i ett tidigt skede. Aktiva beslut om respons och prioriteringsnivå 

ska fattas i varje enskilt fall. Beslut ska baseras på den information som finns tillgänglig i aktuellt ärende 

och ligga inom de ramar som anges i Räddningstjänsten Syds instruktioner för larmprioritering. Inre 

ledning kan initiera annan åtgärd vid händelser där det inte finns ett akut hjälpbehov kopplat till liv, 

egendom och miljö och där annan aktörs förmåga bedöms kunna hantera behovet av åtgärder.  

 

 

3.7.2  Alarmering 

 
Allmänheten och den enskilde ska vid en olycka larma Räddningstjänsten Syd via nödnummer 112. 

Utalarmering av räddningstjänstenheter utförs av SOS Alarm AB, enligt avtal. För att underlätta 

utalarmering av resurser har larmplaner tagits fram. Ansvaret att bedöma om en händelse är att betrakta 

som en räddningsinsats åligger kommunens organisation för räddningstjänst. Räddningstjänsten Syd följer 

kontinuerligt inkommande larm och pågående insatser och fattar beslut om att inleda räddningsinsats 

enligt LSO. 

 Utalarmeringen säkerställs genom två av varandra oberoende larmvägar. Vid totala, långvariga 

teleavbrott omdisponeras resurser för att öka tillgängligheten.  

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

3.7.3   Typolyckor respektive omfattande olyckor  

 

Typolyckor  

Med typolyckor avses de vanligast förekommande olyckorna: 

 

 Trafikolycka 

 Brand i bostad 

 Brand i det fria (fordon, terräng) 

 Sjukvårdslarm 

 Drunkningstillbud 

 Hot om suicid 

 

Omfattande olyckor 

Dessa omfattar: 

 

 Större trafikolycka 

 Brand i byggnad, större eller komplex lokal  

 Utsläpp av farligt ämne 

 Större kommunikationsolycka 

 Brand i depåområde 

 Drunkningsolycka 

 Svårtillgänglig olycka 

 
 
3.7.4   Skadeavhjälpande förmåga 

 
Förmågan omfattar heltidspersonal, räddningspersonal i beredskap och räddningsvärn. Den lokala 

förmågan varierar över området utifrån den för tidpunkten aktuella lokala riskbilden. 

 
Figur 26: Heltids- och deltidsstationer, Räddningstjänsten Syd. 
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Basförmåga 

Inom hela förbundet finns en basförmåga för skadebegränsande åtgärder för typolyckorna. Basförmågan 

innebär att skadebegränsande åtgärder ska kunna påbörjas inom tio minuter i 90 procent av de 

prioriterade olyckorna. Tillsammans bygger en eller flera enheter upp lokal skadebegränsande förmåga, 

men samma enheter är även en del i det egna och andras områdens skadeavhjälpande förmåga. 

Typolyckor av rutinkaraktär hanteras normalt av den lokala basförmågan, medan omfattande olyckor 

kräver förstärkning.       

 

Särskild förmåga 

Utöver typolyckorna inträffar även andra mer omfattande olyckor. Dessa förekommer inte så ofta, och 

kan inte förutsägas till ett visst område eller en viss tidpunkt. Hantering av olyckorna kräver särskild 

kompetens och särskild utrustning för att genomföra skadebegränsande och skadeavhjälpande åtgärder. 

För att avhjälpa olyckan, hantera uthållighet och resursbehov samt hela det drabbade sammanhanget krävs 

ofta samverkan med andra räddningstjänster.  

   Räddningstjänsten Syd ska ha särskild förmåga att genomföra: 

 

 Losstagning i samband med kommunikationsolycka 

Leda och genomföra insats vid olycka på väg, spårbunden trafik, flyg eller i 

kommunikationsanläggningar. 

 

 Bryta händelseförloppet vid en kemikalieolycka 

Leda och genomföra insats vid olycka med farliga ämnen med indikering och teknisk insats. 

 

 Arbete på hög höjd 

Leda och genomföra håltagning, fördröjnings- och begränsningslinje i olika takkonstruktioner 

från höjdfordon. 

 

 Rökdykning och brandsläckning i komplexa insatsmiljöer vid brand 

Leda och genomföra storskalig släckinsats vid bränder i depåområden och riskanläggningar.  

Genomföra komplicerad rökdykarinsats för eftersökning och livräddning i anläggning under mark 

och tunnlar samt hantera brandutsatta gasflaskor.  

 

 Räddningsdykning 

Leda och utföra livräddande insatser vid drunkning och drunkningstillbud genom 

räddningsdykning i hamnområde, kustnära vatten och sjöar. 

 

 En första begränsande insats i samband med oljeutsläpp i vattendrag 

Leda och vidta omedelbara åtgärder för att förhindra och begränsa skador på liv, egendom och 

miljö i hamnar, strandnära vatten och sjöar. 

 

Den särskilda förmågan har en längre responstid än basförmågan och byggs upp successivt. 

 

Ledningsförmåga 

Räddningstjänsten Syd har förmåga att leda insatser i samband med typolyckor över hela ytan och 

förmåga att leda två insatser vid omfattande olyckor, alternativt en mycket omfattande olycka. Händelser 

med mycket omfattande konsekvenser på samhället, eller långvariga händelser som kräver längre 

uthållighet, leds genom regional samverkan.   
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De ledande befattningarna är: 

 

 Styrkeledare  

 Yttre befäl  

 Larmbefäl   

 Inre befäl  

 Räddningschef i beredskap  

 

Ledningsförmågan delas in i tre typer av ledning: 

 

 Uppgiftsledning – direkt ledning av enheter för att utföra enskilda arbetsmoment. 

 Insatsledning – ledning av enskilda insatser. 

 Systemledning – ledning av hela utryckningsverksamheten. 

 

 

3.7.5  Belastat system  

 

Räddningstjänsten Syds beredskap anpassas och förflyttas så att snabba och effektiva räddningsinsatser 

kan genomföras utifrån hjälpbehov och riskbild. Interna och externa faktorer kan påverka möjligheten att 

hålla beredskap. Förändringar i beredskapen kan bland annat innebära förändring i insatstid, förflyttning 

av styrkor, begränsa antalet styrkor på en insats eller inkallning av mer personal. 

 Grundprincipen är att basförmågan ska upprätthållas även då systemet är belastat, framförallt i 

områden med hög frekvens av typolyckor. Särskild förmåga ska upprätthållas, dock med fördröjning 

och/eller i samverkan med andra aktörer. Vid mycket komplexa eller långvariga särskilda händelser eller 

belastat system upprätthålls insatsförmågan genom regional och/eller nationell samverkan. Belastningen 

kan bestå av: 

 

 Social oro 

 Väderstörningar 

 Störningar i infrastruktur 

 Antagonistiska handlingar 

 Flera samtidigt pågående insatser 

 Evenemang  

 

Beroende på belastningen expanderas lednings- och insatsförmågan efter behov, och kan till exempel 

omfatta: 

 

 Ledningsstöd 

 Utökad inre ledning 

 Utökad yttre ledning 
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3.7.6  Samverkan 

 

Samverkan med andra aktörer och organisationer är en förutsättning för att effektivt kunna hantera de 

olyckor och kriser som samhället ställs inför. Samverkan kan delas in i: 

 

 Samverkan för effektiv hantering av hela hjälpbehovet 

För att hantera det totala hjälpbehovet krävs att många aktörer arbetar tillsammans utifrån 

respektive aktörs förmåga och roll i samhället. I det skadeavhjälpande arbetet samverkar 

förbundet med olika aktörer för att insatsen ska kunna hanteras på ett effektivt sätt. Primärt 

samverkar Räddningstjänsten Syd med polisen, sjukvården och medlemskommunerna. Samverkan 

med medlemskommunerna anpassas efter respektive kommuns behov och syftar till att stödja 

kommunen i dess olika sektorsansvar (exempelvis miljö och socialtjänst) och i dess övergripande 

geografiska områdesansvar.  

 

 Samverkan för särskild förmåga 

Räddningstjänsten Syd har förmågan att genomföra insatser vid flera typer av stora olyckor och 

komplexa händelser, en förmåga som är kopplad till riskbilden i våra kommuner. För vissa 

olyckor krävs förmåga att hantera händelser som är väldigt sällan förekommande. Sådan särskild 

förmåga är fördelad på räddningstjänsterna ur ett regionalt eller nationellt perspektiv. För att 

kunna hantera dessa olyckor krävs samverkan mellan oss och räddningstjänsterna där förmågan 

finns.  

 

 Samverkan för att skapa uthållighet 

Primärt används Räddningstjänsten Syds egna resurser för att skapa uthållighet, men vid 

långvariga insatser med stor resursåtgång eller vid många samtidiga insatser krävs samverkan med 

andra kommunala räddningstjänster för att skapa uthållighet. Samverkan sker primärt med 

angränsande kommuners räddningstjänst, men resurser kan begäras även från andra delar av 

landet eller angränsande länder.      

 

Inom ramen för samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne samverkar Räddningstjänsten Syd 

primärt med räddningstjänster inom Räddningsområde Syd. Förutom Räddningstjänsten Syd ingår i 

nuläget även räddningstjänsterna i Trelleborg, Vellinge, Skurup, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Sjöbo, 

Ystad, Tomelilla och Simrishamn i detta område. Dessa samverkar med resursförsörjning och ledning av 

insatser utifrån hjälpbehovet oberoende av kommungränser. Räddningstjänsterna har en gemensam 

räddningscentral (se karta sid 44). 

 

Samverkan om regionala resurser för särskild förmåga, strategisk ledning och stöd sker även med 

räddningstjänster inom Räddningsområde Nordväst och Räddningsområde Nordöst. Samverkan sker 

bland annat genom gemensam uppbyggnad av stabs- och ledningsresurser för insatsledning samt 

samverkan för systemledning.  

 Samverkan sker utifrån ett omedelbart behov i de enskilda händelserna, men finns även formaliserat 

via avtal. Räddningstjänsten Syd har idag avtal eller överenskommelser med följande samverkansparter:   

 

 RC Syd: gemensam räddningscentral för räddningstjänsterna i Räddningsområde Syd.  

 Sanering vägbana: Trafikverket samt Lund och Kävlinge Kommun.  

 Automatlarmsavtal: enskilda anläggningsägare.  

 Assistans till sjukvård: Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE).  

 Restvärdesräddning: Brandskyddsföreningen Sverige.  

 Organtransport: Region Skåne.  
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 Alarmering: SOS Alarm AB.  

 Regional kemberedskap: Kommunförbundet Skåne.  

 Regionalt ledningsstöd: Kommunförbundet Skåne.  

 Sanering: Trafikverket.  

 Omhändertagande av avliden: Polismyndigheten Skåne.  

 Internationella insatser: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

 Statlig saneringsutrustning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

 Avancerad indikering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Överenskommelse om gemensam räddningstjänst Öresundsbron.  

 Samarbetsavtal Köpenhamns Brandväsen.  

 Överenskommelse om gemensam räddningschefsberedskap Område Syd.  

 Avtal Släckmedelscentralen angående storskalig släckutrustning (SMC).   

 Gränslös samverkan för räddningstjänsterna i Skåne i syfte att snabbt kunna utföra insatser utan 

hänsyn till kommungränser.  

 Avtal om samverkan mellan Skånes kommuner om räddningsledare.  

 Ramavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne om samverkan avseende resursutnyttjande och 

personalkompetens för olycksförebyggande och skadeavhjälpande verksamheter.  

 

 

3.7.7  Informations- och kommunikationsförmåga 

 

Räddningstjänsten Syd ska vid varje insats lämna snabb, samordnad och korrekt information till drabbade 

och indirekt drabbade. Information och kommunikation i samband med insatser och samhällsstörningar 

sker via samtal och information till drabbade på skadeplats samt via massmedia, webbplats och sociala 

medier. Vid större insatser samordnas detta med övriga involverade aktörer. Räddningstjänsten Syd ska nå 

ut med information till allmänhet, massmedia och övrig omvärld via webbplats och sociala medier (egna 

och samverkande aktörers), pressmeddelande samt mediekontakter via telefon och pressmöten. Vid 

händelser där behov finns av att snabbt nå ut med varningar till allmänheten används funktionen ”Viktigt 

meddelande till allmänheten” (VMA).  

 

3.7.8  Planering av räddningsinsats  

 

Räddningstjänsten Syd arbetar med insatsplaner och andra beslutsstöd för att effektivt kunna hindra eller 

begränsa skador till följd av en olycka. Det är verksamhetsutövares eget ansvar att upprätta en insatsplan. 

Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv 

räddningsinsats. Förbundet ger aktivt stöd och rådgivning vid insatsplanering. 

 Räddningstjänsten Syd har tillgång till insatsplaner för anläggningar med farlig verksamhet.  

I planeringen ingår också att regelbundet ta till vara erfarenheter från tillsyn, rådgivning, orienteringar och 

övningar. För anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå finns särskilda 

kommunala planer upprättade. Räddningstjänsten Syd har även tillgång till insatsplaner för ett större antal 

andra anläggningar än dem som har farlig verksamhet. Här ingår anläggningar som har ett speciellt 

skyddsvärde eller är komplexa. Vid större publika arrangemang, social oro eller extrema väderlägen sker en 

särskild planering för förebyggande åtgärder och räddningsinsats. Planeringen sker i samverkan med 

andra berörda myndigheter och organisationer för att kunna genomföra insatser så effektivt som möjligt. 
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3.7.9  Efterföljande åtgärder 

 

Räddningstjänsten Syd arbetar aktivt så att de drabbade får stöd och hjälp för att så snabbt som möjligt 

kunna återgå till normal situation, och åtgärder vidtas för att aktuell olycka eller liknande olycka inte ska 

kunna hända igen. Sådana åtgärder kan inledas på olycksplats för att sedan följas upp med olika typer av 

stöd efter inträffad olycka. 

 Under eller efter pågående insats ska Räddningstjänsten Syd genomföra restvärdesräddande åtgärder. 

Detta omfattar akut restvärdesräddning i byggnader vid brand- och vattenskador. Fortsatt 

restvärdesräddning kan också genomföras av förbundets medarbetare. Åtgärderna genomförs för att 

minimera skador och störningar som olyckan orsakat. Arbetet görs på uppdrag av försäkringsbranschen 

och är reglerat genom avtal. Sanering av vägbana eller område för spårbunden trafik genomförs enligt 

gällande avtal. 

 Samtliga insatser följs upp kontinuerligt för att skapa ett lärande både internt och externt. Insatser 

som alltid föranleder speciell uppföljning är brand i bostad, brand i skola samt automatiska brandlarm. 

 

 

3.7.10  Räddningstjänst vid extraordinär händelse och under höjd beredskap 

 

Räddningstjänsten Syds ordinarie organisation hanterar inledningsvis en extraordinär händelse. 

Organisationen är utformad så att den snabbt kan identifiera utökade hjälpbehov i samhället och det finns 

alltid beslutsfattare tillgänglig för snabbt få till stånd en situationsanpassad hantering och dimensionering. 

Om händelsen innebär ett utökat lednings- och informationsbehov finns förberedda planer, lokaler och 

teknisk utrustning för stabsarbete. Stabsorganisationen aktiveras av inre ledning. Omfattar händelsen 

många räddningsinsatser eller det gäller en större räddningsinsats ska förmåga och beredskap initialt 

upprätthållas enligt principer för belastat system.  

 Förbundet kan stödja medlemskommuner och andra organisationer vid behov, förutsatt att det inte 

allvarligt begränsar den primära verksamheten. Detta kan innebära hjälp med planläggning, krisledning, 

samordning, krisstöd- och kommunikation, ersättningskapacitet, försörjning, transporter och andra 

relevanta uppgifter. Initialt sker samverkan med kommunernas tjänstemän i beredskap. 

 Organisationen är inriktad på fredstida verksamhet och kommer under handlingsprogramsperioden att 

bevaka införandet av eventuella statliga riktlinjer för räddningstjänst under hotande krigsläge. 

Räddningstjänsten Syd har förmåga att hantera händelser som kan uppstå under höjd beredskap.  
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3.8   Analys och utvärdering av olycksfall och insatser 

 
För att ta tillvara och lära av erfarenheter från olyckor och insatser genomför vi förundersökningar, 

olycksundersökningar och insatsutvärderingar. Ytterst är syftet att med rimliga insatser utreda olyckans 

orsak, dess förlopp och insatsens genomförande. Därutöver ska vi bidra till att sprida kunskap till de som 

drabbats och till den egna organisationen. Utgångspunkten är att förbundet ska lära av varje olycka och 

insats, både för att förhindra att en olycka inträffar igen och för att lindra konsekvenserna. Distrikten 

dokumenterar varje insats i en insatsrapport, som efter genomlysning av processägaren följs upp i 

antingen besök eller förundersökning. Denna avgör sedan fortsatt åtgärd som sakkunnigutlåtande, vidare 

olycksundersökning eller insatsutvärdering.  

 Erfarenheter, lärdomar och åtgärdsförslag från olycksundersökningarna kommuniceras med de 

drabbade, berörda organisationer och myndigheter samt internt inom förbundet.  

 

Samverkan 

Vid misstanke om brott sker en brandteknisk undersökning i samverkan med polisen. Kontakt med 

medlemskommuner tas vid händelser i kommunens byggnader/verksamheter. Vid större trafikolyckor 

samverkar vi med Trafikverket och de lokala gatukontoren för att verka för ett minskat antal trafikolyckor 

i framtiden. Vi efterfrågar och är stödjande i arbetet med fördjupade olycksutredningar, till exempel vid 

dödsolyckor och olyckor med allvarliga och flera skadade. Vid behov samverkar förbundet även med 

annan utredande myndighet enligt lag (1990:712) om undersökning av olyckor.  

   Interna arbetsmiljöincidenter/olyckor hanteras i samverkan med arbetsmiljöansvarig. Vi har också 

möjlighet att bistå andra organisationer i behov av utredningar. Vid behov kan vi begära utredning från 

annan organisation. Tillsammans med polis och försäkringsbolag ingår vi en samverkansgrupp för lärande 

av olyckor. 
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3.9  Strategisk kompetensförsörjning  

 

Det övergripande kompetensmålet i förbundet är att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid.  

För att nå detta mål ska förbundet arbeta aktivt med kompetensfrågor. Vi följer kontinuerligt upp befintlig 

kompetens på individ- och organisationsnivå för kvalitetssäkring och fastställer på en strategisk nivå vårt 

behov av kompetens för att möta omvärldens krav och utveckling. Därefter analyseras skillnaden mellan 

befintlig kompetens och behov av kompetens. Utifrån denna analys ska vi under perioden för 

handlingsprogrammet formulera kompetens mål för att kunna planera åtgärder för att nå målen och 

uppfylla kompetenskraven. Målen och åtgärderna redovisas i den årliga verksamhetsplaneringen. 

 

3.9.1  Kompetenskrav  

 
Räddningstjänsten Syd har ett kompetenssystem som beskriver de kompetens- och färdighetskrav för 

förbundets olika roller som uppfyller lagens och förbundets krav. För varje roll finns i strukturen beskrivet 

vilken formell kompetens som ska uppfyllas, på vilken nivå samt vilka färdigheter som krävs i enlighet 

med förbundets kompetenspolicy. Systemet kvalitetssäkras genom medarbetarsamtal, övning samt översyn 

och uppföljning på övergripande strategisk nivå.  

 Enligt LSO ska personal som arbetar med förebyggande verksamhet, utövar tillsyn samt med 

planering, ledning, genomförande och uppföljning av räddningsinsatser, genom utbildning och erfarenhet 

ha den kompetens som behövs. Detta säkerställer vi med det kompetenssystem som beskrivs ovan.  

I FSO ställs krav på att den som agerar som räddningsledare ska ha genomgått utbildning hos 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inom förbundet delegerar räddningschef 

räddningsledarskapet till den som ska utöva det, och dessa individer har genomgått utbildningar hos MSB.  

 I förbundet finns för samtliga medarbetare ett utbud av interna och externa utbildningar och kurser för 

kvalitetssäkring av förbundets samlade kompetens. För att säkra att samtliga medarbetare i 

personalledande funktion har den kompetens som förbundet kräver har Räddningstjänsten Syd ett 

ledarutvecklingsprogram för att kompetensutveckla och erbjuda utveckling för enskilda medarbetare i sina 

nuvarande eller framtida roller. För att komplettera MSB:s utbildningar anpassade till förbundets behov, 

har vi ett system för utveckling av operativa ledare (SOL) som omfattar samtliga operativa 

ledningsfunktioner. 

 

3.9.2  Ändrade kompetensbehov under perioden för handlingsprogrammet  

 
Räddningstjänsten Syd ska vara en lärande organisation som uppmuntrar och bidrar till lärandet i det 

dagliga arbetet. Lärande främjas av en mångfald av individer som tillsammans tar ansvar för att möta upp 

med kompetens i förbundet för att vara en räddningstjänst för alla.  

I handlingsprogrammet anges ett antal inriktningar som kan medföra ett ändrat kompetensbehov i 

organisationen.  

 Med vårt strukturerade kompetensförsörjningsarbete finns goda förutsättningar att på ett tidigt 

stadium försörja organisationen med den kompetens som krävs för den ändrade inriktningen och 

förändrade krav från omvärlden. Ett exempel är att vi ser att fler behöver göra mer vilket innebär att 

förbundet behöver och kan använda befintlig kompetens på ett effektivare, bredare och flexiblare sätt än 

idag. En strategi för hur vi lär oss att lära, både inom organisationen och mellan individer ska tas fram för 

att maximera kompetensutnyttjandet med hjälp av vårt kompetenssystem.  
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3.10    Samverkan och samordning med våra medlemskommuner  

 

Medlemskommunerna i vårt förbund svarar för det samlade trygghets- och säkerhetsarbetet i respektive 

kommun. Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är olyckshantering (här 

olycksförebyggande och skadeavhjälpande), krisberedskap, brottsförebyggande samt kommunens interna 

skydd av de egna verksamheterna. Hur arbetet ska utformas och organiseras styrs framför allt av aktuella 

lagstiftningar samt lokala policys och strategier.  

 

I huvudsak har medlemskommunerna överlåtit kommunens arbete med skydd mot olyckor (LSO) till 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, och vårt uppdrag är därmed en viktig i det samlade 

trygghets- och säkerhetsarbetet. Detta ställer krav på samordning och samverkan mellan 

medlemskommunerna och oss i vår gemensamma strävan för tryggare och säkrare kommuner. 

Våra medlemskommuner har unika lokala förutsättningar och riskbilder så som presenteras i Riskstudien. 

Detta genererar behov av delvis unika lösningar och samverkansformer för att uppnå ett så bra resultat 

som möjligt för tryggheten och säkerheten.  

 Inom ramen för detta handlingsprogram har sex samverkansområden definierats och presenteras 

översiktligt per kommun, samt med en schematisk fördelning av hur det samlade trygghets- och 

säkerhetsarbetet är fördelat (figur 27). Dessa samverkansområden är: 

 

 Brand 

 Vattensäkerhet 

 Trafiksäkerhet 

 Krisberedskap 

 Fallolyckor 

 Trygghets- och säkerhetsarbete 

 
Fig 27. Den schematiska ansvarsfördelningen mellan Räddningstjänssten Syd (blå fält) och dess 

medlemskommuner (ljusa fält). Överlappande områden indikerar samverkansbehov. 
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3.10.1  Trygghets- och säkerhetsarbete, Burlövs kommun 

Brand 

Varje förvaltning ansvarar för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för respektive verksamhet. 

Kommunens skydds- och säkerhetssamordnare är behjälplig med att ta fram styrdokument, instruktioner, 

utbildningsplaner m.m. Sotning och brandskyddskontroller utförs av SIMAB på uppdrag av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Vattensäkerhet 

Utbildnings- och Kulturförvaltningen bedriver simundervisning för elever i grundskolan och kontrollerar 

simkunnighet enligt kursplan i årskurs 6. 

 

Trafiksäkerhet 

Utbildnings- och kulturförvaltningen bedriver viss trafikundervisning i mellanstadiet med praktiskt 

cykelträning m.m. Utformningen varierar en hel del mellan skolorna. Den fysiska utformningen av 

kommunens trafiksäkerhetsarbete styrs av kommunens trafikplan. 

 

Krisberedskap 

Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs och revideras kontinuerligt i kombination med 

kontinuitetsplanering. Skydds- och säkerhetssamordnaren driver dessa frågor, Kommunledningskontoret 

ansvarar. Kommunen har en krisledningsplan som uppdateras regelbundet. 

 

Fallolyckor 

Socialnämnden arbetar systematiskt med fallprevention enligt uppsatta nämndmål. 

 

Trygghets- och säkerhetsarbete 

Skydds- och säkerhetssamordnaren sköter den strategiska planeringen gällande trygghets- och 

säkerhetsarbetet. Detta innefattar även framtagande av policys, styrdokument m.m.  

Ungdomsgruppen genomför projekt och aktiviteter inom detta område. Ungdomsgruppen sorterar under 

Fritidsenheten vid Utbildnings- och kulturförvaltningen. Exempel på aktiviteter och samverkan är ”Örat 

mot marken” samt trygghetsvandringar. 
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3.10.2  Trygghets- och säkerhetsarbete, Eslövs kommun 

Brand  

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarigt för det systematiska brandskyddsarbetet och har det övergripande 

straffrättsliga ansvaret. Kommunen har utsett en särskild person som samordnar brandskyddsarbetet. 

Därutöver har alla förvaltningar i sin tur utsett personer som bland annat ansvarar för att medarbetare är 

uppdaterade och utbildade inom brandskydd. En gång om året rapporteras detta arbete till 

kommunfullmäktige. För rengöring och brandskyddskontroll ansvarar miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och arbetet utförs av Eslöv Höör sotningsdistrikt. 

 

Vattensäkerhet 

Eslövs kommun erbjuder simskundervisning för barn i alla åldrar och vuxensimskola. Samtliga skolor i 

Eslövs kommun har skolsim inom den ordinarie undervisningen i årskurs 2 med målet att alla elever ska 

klara kraven för simkunnighet. Bad-, båt- och isvett ingår också i utbildningen samt livräddning med 

redskap. Alla skolelever följs upp så att de säkert klarar kraven för simkunnighet i årskurs 5. På 

Bergagymnasiet har kommunen även simkurser på skoltid för ungdomar med invandrarbakgrund. 

 

Trafiksäkerhet 

Eslövs kommun har antagit riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder i gatunätet i tätorterna. Riktlinjerna 

omfattar bland annat hastighetssänkningar och fysiska åtgärder. Dessa åtgärder fokuserar på oskyddade 

trafikanter eftersom hastigheten är avgörande för hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir. 

Kommunen har ett ständigt samarbete med Trafikverket, Räddningstjänsten Syd, polisen och 

kollektivtrafiken för att diskutera och arbeta med olycksförebyggande åtgärder. En bra dialog gör att 

information fångas upp och kan föras vidare till rätt instans så att förebyggande åtgärder kan genomföras. 

 

Krisberedskap  

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en 

plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. I Eslövs kommun finns därför en på förhand utsedd, 

utbildad och övad krishanteringsorganisation som vid kris arbetar enligt särskilda rutiner och mallar. 

Eslövs kommun har också samverkansforum med primärvården, trossamfund, räddningstjänst, polis och 

övriga organisationer som kan ha en roll vid en allvarlig eller extraordinär händelse. 

 

Fallolyckor 

Vård och Omsorg arbetar med fallprevention genom bland annat genom en broschyr med information 

om hur enskilda personer kan förebygga fallskador sin närmiljö. Broschyren finns att hämta via 

kommunens hemsida www.eslov.se och delas även ut till de som får hjälp genom kommunen. 

 

Trygghets- och säkerhetsarbete 

Eslövs kommun bedriver ett aktivt säkerhetsarbete där vi arbetar för att förebygga olyckor, våld, skador, 

bränder och andra allvarliga händelser. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för det 

systematiska säkerhetsarbetet i Eslövs kommun och säkerhetsansvaret följer därefter verksamhetsansvaret 

på alla nivåer och inom alla verksamheter. Det systematiska säkerhetsarbetet i Eslövs kommun syftar till 

att skapa en säker och trygg miljö för personer som arbetar och vistas i våra verksamheter, skydda vår 

verksamhet, miljö, information och egendom, minimera kommunens skadekostnader samt att upprätthålla 

allmänhetens förtroende för Eslövs kommun. Ett exempel på förebyggande säkerhetsarbete är 

samverkansgruppen ”Örat mot marken” där Eslövs kommun tillsammans med polis, räddningstjänst och 

bevakningstjänst arbetar långsiktigt för att skapa ett tryggare Eslöv.  
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3.10.3  Trygghets- och säkerhetsarbete, Kävlinge kommun 

 

Brand 

Det systematiska brandskyddsarbetet sker enligt Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar. 

Ansvarsfördelning är gjord mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresvärd är till största delen kommunens 

fastighetsavdelning men även KKB Fastigheter AB samt några privata aktörer. Hyresgäst är respektive 

förvaltningsdel som har en utsedd brandsyddsansvarig, och det sker ett systematiskt brandskyddsarbete 

enligt förvaltningsdelens brandskyddsdokument. För rengöring och brandskyddskontroll ansvarar 

kommunkansliet/säkerhetschefen och arbetet utförs av Skorstensteamet i Skåne AB 

 

Vattensäkerhet 

Simundervisningen erbjuds från och med lågstadiet. Simkunnigheten kontrolleras och följs upp, och de 

som inte lärt sig simma erbjuds extra undervisning till och med årskurs 6. I högstadiet har samtliga klasser 

simutbildning i vattenvana, simförmåga samt livräddning. De elever som inte når kunskapskraven i 

simning eller livräddning erbjuds extra träning/tillfällen. 

 

Trafiksäkerhet 

Kommunen arbetar efter en trafikstrategi som även innefattar trafiksäkerhet. Utöver det görs bland annat 

utredningar för oskyddade trafikanter. Ytterligare exempel på säkerhets-/olycksförebyggande arbete är 

ombyggnad av olika platser för att skapa en säkrare, tryggare trafikmiljö, förändringar av de lokala 

trafikföreskrifterna för att genom skyltning och reglering skapa trafiksäkra miljöer, dialoger med byalag, 

föreningar, föräldraråd och rektorer för att påverka och skapa säkrare trafikmiljöer samt planer för 

cykelleder och hastighetsreglering. 

 

Krisberedskap  

Enligt lag (2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och under höjd beredskap ska kommuner och landsting analysera vilka extraordinära händelser 

som kan inträffa i kommunen respektive landsting och hur den kan påverka den egna verksamheten. 

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen har en 

central krisledningsplan för kommunens övergripande krisledning. Planen gäller för allt från så kallad 

störning till extraordinär händelse. Krisledningsorganisationen består av krisledningsnämnd, 

centralkrisledningsgrupp och en särskild stab som kan kallas in och stötta berörd förvaltningsdel. Till 

krisledningsorganisationen räknas även krisstöd och Tjänsteman i beredskap. Krisberedskapsövningar och 

utbildning ska årligen genomföras för den centrala Krisledningsorganisationen.  

 

Risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshanteringsarbete genomförs i kommunens olika 

förvaltningsdelar. Dessa ska också ha egna krisplaner som utgår från den centrala krisledningsplanen. 

 

Fallolyckor 

Äldre- och handikappomsorgen samordnar kommunens hantering av fallolyckor samt fallprevention 

genom samverkansgrupper på olika nivåer, skyddsronder, utbildning, riskbedömning och handlingsplaner, 

friskvård, dagcentraler mm.  

 

Trygghets- och säkerhetsarbete 

Rådet för trygghet och hälsa är ett samverkansforum med representanter från bland annat polis, 

räddningstjänst, Region Skåne, Försäkringskassan, Svenska kyrkan och kommunen. Rådet arbetar brett 

med trygghets-, folkhälso- och säkerhetsfrågor. Till rådet finns en styrgrupp, ett större samverkansforum 

och särskilda undergrupper, till exempel Operativa säkerhetsgruppen inriktad på operativ verksamhet. 

Kävlinge kommun tecknar överenskommelser angående gemensamt trygghets- och säkerhetsarbete med 

den lokala polisen.  
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På det lokala planet ingår kommunen i HPCS-säk, en säkerhetsgrupp på handelsplats Center Syd. I övrigt 

ingår kommunen i en mängd grupper och nätverk med trygghets- och säkerhetsfrågor på agendan, såsom; 

5YES-säk, Storstadsrisk, lokalregionala rådet, Malmö stads samverkansråd m.m. 

 

Övrigt 

Kävlinge kommun anordnar sedan 5 år årligen så kallade säkerhetsdagar för alla elever i årskurs 8. Under 

en hel skoldag får eleverna information i trygghets- och säkerhetsfrågor. I flera fall får de även möjlighet 

att praktiskt prova på till exempel brandsläckning och HLR. Detta är ett samarbetsprojekt mellan 

räddningstjänst, polis och kommun. 
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3.10.4  Trygghets- och säkerhetsarbete, Lunds kommun 

Brand  

Det systematiska brandskyddsarbetet sker enligt Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar. 

Ansvarsfördelning är gjord mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresvärd är serviceförvaltningen i tillämpliga 

fall. Hyresgäst är respektive förvaltning. Varje förvaltning har en utsedd brandsyddsansvarig och det sker 

ett systematiskt brandskyddsarbete enligt förvaltningens brandskyddsdokument. För rengöring och 

brandskyddskontroll ansvarar stadsbyggnadsnämnden och arbetet utförs av Sotningsväsendet i Lund AB 

 

Vattensäkerhet 

Simundervisning sker inom ramen för den ordinarie undervisningen i låg-, mellan- och högstadiet. 

Eleverna förutsätts klara simkunnighetskraven samt ha kompletterande kunskaper i badvett vid friluftsliv 

samt vintertid och ska även kunna hantera nödsituationer med hjälpredskap. För ungdomar 16–19 år och 

som nyligen anlänt som invandrare till Sverige anordnas simundervisning. 

 

Trafiksäkerhet 

Kommunen har antagit ett trafiksäkerhetsprogram för perioden 2013–2016. Programmet omfattar 

trafiksäkerhetsområdena cyklister, fotgängare, barn- och ungdomar, bilister och andra 

motorfordonsförare, säker trafikmiljö samt spårväg. Varje område har definierade och specificerade 

inriktningar. Kommunen arbetar även enligt en policy för fysiska trafiksäkerhetsåtgärder som ger en 

inriktning för genomförande och prioritering.   

 Lunds kommun ska: 

 Kontinuerligt vidta åtgärder på de mest olycksdrabbade platserna för att öka trafiksäkerheten 

 Arbeta för att minska barriäreffekterna på det kommunala gatunätet 

 Undersöka och uppmärksamma trafiksäkerhetsbeteende i samband med fysiska åtgärder 

 Föra en årlig dialog med Trafikverket om vikten av åtgärder på de mest trafikosäkra platserna och 

sträckorna på det statliga vägnätet, samt finna gemensamma åtgärdsförslag, finansieringsformer 

och tidsplaner där det finns ett delat ansvar. 

 

Krisberedskap (lag om extraordinära händelser) 

Enligt lagen (2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och under höjd beredskap ska kommuner och landsting analysera vilka extraordinära händelser 

som kan inträffa i kommunen respektive landsting och hur den kan påverka den egna verksamheten. 

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen har tagit 

ta fram en central krisledningsplan för kommunens övergripande krisledning. Krisledningsorganisationen 

består av krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och en stab med tre funktioner. Det finns även riktlinjer 

för information och samordning vid ett larm, externt och internt till kommunen. 

 Förvaltningar och bolag har egna krisberedskapsplaner och upprättar risk- och sårbarhetsanalyser för 

sina verksamheter. Krisberedskapsövningar ska genomföras för förvaltningarnas och bolagens ledning 

minst en gång per mandatperiod. Nämnd/styrelse ansvarar för att övningsverksamhet och 

kunskapsöverföring sker enligt fastställd plan. Övningarna ska även omfatta sådana kriser som formellt 

inte ses som extraordinära händelser. Detta innebär att verksamheterna även ska kunna hantera andra 

kriser än de som i lagen definieras som just extraordinära händelser. 
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Fallolyckor 

Vård- och omsorgsförvaltningen samordnar kommunens hantering av fallolyckor samt fallprevention 

genom samverkansgrupper på olika nivåer, skyddsronder, utbildning, riskbedömning och handlingsplaner 

samt rapportering. Rutiner för att förebygga fallolyckor enligt konceptet ”Senior Alert”. Teamet planerar 

och genomför förebyggande åtgärder och följer upp resultaten tillsammans med den enskilde brukaren. 

 

Trygghets- och säkerhetsarbete 

Centralt i kommunen finns ett brottsförebyggande råd med tillhörande arbetsgrupp. Här skrivs 

överenskommelse med den lokala polisen om vilka trygghetssatsningar som ska göras. Vidare finns en 

analysgrupp som koncentrerar sig på skadegörelse på offentlig egendom. 
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3.10.5  Trygghets- och säkerhetsarbete, Malmö stad 

Brand 

Respektive förvaltning svarar för brandskyddet i de fastigheter de äger eller verkar i. När det gäller 

bostäder samarbetar några förvaltningar med Räddningstjänsten Syd direkt. 

Stadsbyggnadskontoret svarar för sotningsverksamheten i kommunen. 

 

Vattensäkerhet 

Gatukontoret ansvarar för planering, byggnation och förvaltning av allmän platsmark. De allmänna 

badplatserna är bemannade med strandvakter och badvakter enligt schema, för att förebygga 

drunkningstillbud och andra olyckstillbud. Badvakterna sköter badbevakningen på stränderna och ingriper 

vid risk för drunkningsolyckor och vid akuta sjukdomsfall på land för vidareförmedling till sjukvård. 

Badvakterna har utbildning i avancerad HLR med hjärtstartare. Strandvakterna är badvakternas 

arbetsledare. Strandvakterna ansvarar för respektive strand och har medicinsk kompetens. Badsäsongen är 

mellan 15 maj och 15 september. 

 Gatukontoret ansvarar för utrustning på allmän platsmark så som räcken och andra fysiska hinder som 

kan förhindra fall ner i öppet vatten. Livräddningsutrustning finns utplacerade i anslutning till kajer, 

kanaler, större dammar, stränder och badplatser samt båthamnar enligt Gatukontorets tekniska handbok. 

Vid nybyggnation och renovering av kajer installeras kajstegar samt räddningsvajer utmed kajsidorna. All 

livräddningsutrustning kontrolleras en gång per vecka. 

 Det är obligatoriskt med simundervisning för alla elever i årskurs 2.  

 

Trafiksäkerhet 

Gatukontoret arbetar kontinuerligt med att minska och förebygga trafikolyckor i staden. Som en viktig del 

i trafiksäkerhetsarbetet är olycksdatabasen Strada. Analyser i Strada ligger oftast till grund för de 

trafiksäkerhetsinsatser som gatukontoret årligen genomför i staden. Främst arbetar gatukontoret med att 

minska olyckorna mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Exempel på åtgärder som genomförs är 

hastighetsdämpande åtgärder på huvudgator och på platser som är utpekade som skolvägar.  

 Gatukontoret har också en kundtjänst där Malmöborna kan anmäla in fel och brister, till exempel 

ojämna beläggningar, hål i marken eller lösa plattor. Detta går direkt till gatukontorets 

skötselentreprenörer som åtgärdar felet, och fallolyckorna i Malmö kan på så sätt förhoppningsvis 

undvikas.  

 Fram till 2012 har Malmö haft ett trafiksäkerhetsprogram som varit grunden för de 

trafiksäkerhetsåtgärder som gatukontoret har arbetat med. Under de senaste åren har en ny 

trafiksäkerhetsstrategi arbetats fram. Denna kommer att sträcka sig mellan åren 2015 och 2020 och pekar 

ut de insatsområden som Malmö ska arbeta med under de kommande sex åren. I strategin finns en 

olycksanalys som beskriver olycksbilden i Malmö. Utifrån denna har fem insatsområden pekats ut som 

viktiga för att minska olyckorna i Malmö.  

 

 Insatsområdena är: 

 Arbeta för lägre hastigheter. 

 Skapa säker gång- och cykelinfrastruktur. 

 Förbättra drift- och underhåll av gång- och cykelbanor. 

 Arbeta med beteendepåverkan för en bättre trafiksäkerhet. 

 Arbeta med verksamhetsintegrering av trafiksäkerhetsfrågor inom Malmö stad. 
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Krisberedskap 

Respektive förvaltning är ansvarig för krisberedskapen i sin förvaltning. Stadskontoret svarar för den 

centrala krisledning som träder i kraft om en händelse berör flera förvaltningar eller om en förvaltning 

behöver stöd och hjälp. Alla förvaltningar träffas regelbundet för att tillsammans förbättra och tydliggöra 

roller, ansvar och samverkansbehov vid olika händelser. 

 

Fallolyckor 

Respektive stadsområde i Malmö stad svarar för vård- och omsorgsverksamheten. Centralt på 

stadskontoret finns en enhet för vård och omsorg som har till uppgift att stödja och samordna 

stadsområdenas arbete. Varje stadsområde jobbar utifrån sina respektive förutsättningar, så arbetet 

varierar mellan dessa. Exempelvis samarbetar Stadsområdesförvaltning Öster med Räddningstjänsten Syd 

avseende äldresäkerhet. 

 

Trygghets- och säkerhetsarbete 

Det finns ett samarbetsavtal mellan Malmö stad och polisområde Malmö, ”Trygg och säker stad 2012–

2016”. Malmö stad arbetar med frågorna utifrån ett underifrånperspektiv med bred förankring från andra 

aktörer som företagare och fastighetsägare. Det finns också en bred ansats och ett samarbete tillsammans 

med andra myndigheter. Allt arbete inom området bygger också på bra statistiska underlag och samarbete 

med forskningen, bland annat Malmö högskola. I varje stadsområde finns en SSP-organisation för 

samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.  

 

 

 

 



 

61 

 

3. 11  Särskilda uppdrag under handlingsprogramperioden 

 
Behovet av utveckling och förbättringar, för att nå vår vision och våra effektmål under programperioden, 

kan delas upp i sex huvudområden. Varje område bedöms resultera i ett eller flera uppdrag som 

genomförs inom ramen för den årliga verksamhetsplanen.  

    Underlaget till uppdragen är bland annat de identifierade utvecklingsområdena i kapitel 1, analyser och 

uppföljning av resultat den gångna perioden, workshops, samt Framtidsstudien ”R2030 – En 

räddningstjänst i tiden”. 

 

 Under perioden ska vi utvecklas till en lärande organisation 

En lärande organisation är en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att 

lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. En effektiv lärande organisation utvecklas och lär av sin 

omgivning; sina kunder, leverantörer, konkurrenter, forskare och andra aktörer. Organisationen 

lär sig genom att tillsammans skapa ny kunskap och utveckla nya förmågor, produkter, tjänster 

och arbetssätt. Den delar snabbt med sig av sina kunskaper och omsätter dem till användbar 

förmåga hos sina anställda. 

   Det organisatoriska lärandet behöver systematiseras vad avser kopplingen mellan daglig 

verksamhet, processerna och kompetenssystemet. Individens behov av att lära sig uppfylls i vår 

organisation dels som egen erfarenhetsutveckling med stöd av kompetensutveckling, dels genom 

lärande av andras framgångar och misstag. Speciellt vad avser insatsledning vid komplexa 

händelser och hantering av förebyggande arbete i komplicerade anläggningar är den individuella 

och personliga erfarenheten generellt sett låg. Det individuella lärandet behöver därför 

systematiseras i vårt kompetenssystem. 

 

 Under perioden ska vi utveckla metoder, koncept och samverkansformer där 

organisationer och individer kan bidra med både olycksförebyggande och 

skadeavhjälpande åtgärder 

Vi vill se hela samhället som en resurs som kan bidra till tryggare och säkrare medlemskommuner. 

Vi vill knyta till oss byalag, väktarbolag, hemtjänst, ideella föreningar och andra aktörer som kan 

få utbildning och stöd av oss och därmed kan ingripa vid en olycka innan vi kommit till platsen. 

Sambruk, ett initiativ av SKL och MSB, som syftar till att få samhällsaktörer att samordna jour- 

och beredskapsresurser är ett exempel som prövas på olika ställen i landet. Olycksförebyggande 

insatser ska kunna genomföras av andra, genom train-the-trainerkoncept, internetbaserade 

modeller, skolor, hemtjänst, nätverk, frivilliga, partners, med flera andra. 

 

 Under perioden ska vi utveckla ett mångsidigare och smidigare användande av vår 

organisation vid såväl daglig drift som svåra påfrestningar 

Vi vill utveckla en smidigare operativ bemanning med avseende på de taktiska enheternas 

förmåga. Majoriteten av våra operativa enheter är idag utformade på ett likartat sätt utifrån 

fordonstyp, bemanning, utrustning och kompetens. Vidare är anpassningen till den lokala 

riskbilden samt variationer i tid och rum låg. För att kunna optimera räddningsinsatser i högre 

grad och skapa bättre förutsättningar för att bedriva en effektivare daglig verksamhet ska den 

operativa organisationen utvecklas, både vad avser organisation och anpassning av teknik och 

metoder. Övriga delar av organisationen ska utvecklas vad avser möjligheten att anpassas till 

uppkomna behov, särskilda händelser och påfrestningar.  
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 Under perioden ska vi fördjupa och förbättra samverkan med medlemskommunerna och 

andra aktörer 

Förutom de uppdrag som enligt förbundsordningen överlåtits till oss har medlemskommunerna 

ett brett uppdrag inom olyckshanteringsområdet i före-, under- och efterskedet. Exempel på detta 

är vattensäkerhet, trafiksäkerhet, oljeskydd, fallolyckor och suicid. Kommunen har även uppdrag 

inom närbesläktade områden som brottsförebyggande arbete, folkhälsa och krishantering. Under 

perioden ska samverkansformerna med medlemskommunerna utvecklas och förbättras. Även 

andra berörda aktörer som Trafikverket, Svenska Livräddningssällskapet och polisen ska omfattas 

av utvecklingsarbetet.  

 

 Under perioden ska vi utveckla vår tillsynsverksamhet 

Under 2014 genomförde vi 1390 tillsynsbesök (LSO och LBE) i medlemskommunernas skolor, 

industrier, restauranger, vårdanläggningar m.m. Vi når därmed en stor mängd 

verksamhetsansvariga med information, påpekande och anmärkningar vilket bidrar till tryggare 

verksamhet och färre bränder. Tillsynsverktyget är vår tydligaste myndighetsutövning som bedrivs 

i medlemskommunerna och det är angeläget att den bedrivs effektivt, rättssäkert och med god 

effekt. Tillsynsverksamheten är i behov av förbättrade metoder och underlag för att kunna nå de 

verksamheter som har störst behov av vårt stöd samt för att ännu bättre kunna redovisa nytta och 

effekt. Exempel på ovanstående kan vara utveckling av skriftliga redogörelser, värderingsunderlag 

per verksamhet samt kompetens och resurser. I tillsynsverksamheten ska den stödjande rollen 

och bemötandet utvecklas.  

 

 Under perioden ska vi utveckla och anpassa stödet till de grupper som är särskilt 

drabbade eller utsatta för bränder och andra olyckor 

Vi vet att vissa grupper som bor eller vistas sig i våra medlemskommuner har särskilda behov för 

att kunna ta till sig information eller andra aktiviteter som vi genomför. Vissa är mer drabbade av 

bränder och andra olyckor än andra. Vi har inlett arbetet med att identifiera dessa grupper och 

individer, med anpassade aktiviteter för att göra deras tillvaro tryggare och säkrare, men vi vet att 

det behöver göras mer. Därför kommer vi under perioden att tillföra resurser, utgå från lokala 

analyser och behov, utveckla fler koncept tillsammans med andra samt förstärka vår kompetens 

för dessa grupper och individer.   
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