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Den bästa olyckan är den som aldrig 
händer. Därför stödjer vi den enskilde 
genom att aktivt dela med oss av vår 
erfarenhet och kunskap om hur man  
förhindrar olyckor och agerar om de 
ändå inträffar. Detta är en förutsättning 
för att den enskilde ska kunna ta sitt 
ansvar för liv och säkerhet.
 Vi samverkar med en lång rad 
andra aktörer. Tillsammans kan vi göra 
skillnad för att skapa medveten trygghet.

STÖDJA

Om olyckan ändå är framme är Rädd-
ningstjänsten Syd där för att rädda dem 
som är i nöd. Vi agerar snabbt, säkert 
och effektivt för att lösa den akuta
situationen.
 Efter varje sådan insats finns också 
lärdomar att dra för att förbättra våra 
metoder. Här ska både vi, den enskilde 
och omgivningen få fullt utbyte av vår
professionella kompetens.

RÄDDA

Räddningstjänsten Syd vill utmana  
etablerade sanningar och vara ban-
brytare i utvecklingen mot ett säkrare 
samhälle.
 Det gör vi genom att ständigt  
förbättra vår verksamhet. Vi utvecklar  
såväl våra räddningsinsatser som det 
förebyggande arbetet och förnyar vår 
roll i ett samhälle i förändring. Detta 
kan vi bara åstadkomma i samarbete 
med andra.

UTVECKLA
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BAKGRUND 

VAD VILL VI UPPNÅ?
1.

Lagen som styr vår verksamhet
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att öka 
säkerheten, minska skador och andra konsekvenser av olyckor 
samt förstärka skyddet mot olyckor. Utifrån dessa övergripande 
och nationella avsikter ska lokala målbeskrivningar och 
aktiviteter tas fram. Enligt LSO ska vi upprätta ett handlings-
program för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. 
 Det ska göras minst en gång per mandatperiod och den antas 
av direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. 
Handlingsprogrammet är vårt övergripande styrdokument 
utifrån medlemskommunernas uppdrag och ligger till grund 
för hela vår verksamhet. 

Räddningstjänsten Syds uppdrag
Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Vi tar 
oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar 
vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp med mera. 
Vi arbetar med utbildning, information och rådgivning liksom 
samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd 
och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. 

Den enskildes ansvar   
När räddningstjänsten kommer fram till en olycka har den 
redan inträffat. Därför behöver vi hjälp av den enskilde, som 
är en del av lösningen – både för att förhindra olyckor och för 
att kunna göra något innan vi är på plats. Att förebygga olyckor 
och lindra effekterna av dem är ett ansvar som också är lag- 
stadgat enligt LSO. Vår uppgift i det här sammanhanget är 
att informera om att den enskilde har detta ansvar, förklara varför 
det är så och ge råd till och utbilda allmänhet, organisationer 
och näringsliv om hur man ska kunna ta detta ansvar. 

Vägen till ett olycksfritt samhälle
En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu 
och i framtiden. Att alla har en självklar rätt till trygghet och 
säkerhet är grundläggande i en demokrati. Därför ska vi 
kunna möta alla individer som drabbas av eller orsakar olyckor 
– före, under och efter olyckan. 
 Men är räddning alltid det bästa sättet att skydda 
medborgarna och skapa ett tryggare samhälle? 
 Nej, den bästa olyckan är den som aldrig händer. Därför är 
vårt uppdrag nu bredare än någonsin; vi ska inte bara rädda 
dem som är i nöd utan även hjälpa den enskilde, individer 
såväl som verksamheter, organisationer och andra myndig-
heter, att ta sitt ansvar för liv och säkerhet.  Vi samarbetar 
också med andra aktörer för att tillsammans bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. En självklar del i detta arbete är 
att identifiera risker och förebygga att olyckor alls uppstår.
 Räddningstjänsten Syd 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 genomföra vårt uppdrag. Mångfald 
och jämställdhet är därmed både ett mål och ett medel. 
Detta inkluderande perspektiv ska genomsyra vår verksamhet  
i alla led, från policyer och riktlinjer till utförande och 
uppföljning. Vi ska beakta hur faktorer som kön, ålder, 
etnisk tillhörighet, funktionalitet etc. påverkar människors 
förutsättningar och därmed vårt arbete. 
 För att nå målen för oss och våra medlemskommuner, 
Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö, ska vårt arbete 
innehålla en social dimension, som kompletterar och förstärker 
det tekniska och operativa förhållningssättet. Denna dimension 
innehåller begrepp som målgruppsanpassning, frivillighet, 
nätverksbyggande och social trygghet. Den sociala dimensionen 
sträcker sig utanför räddningstjänstens traditionella verksamhet 
och ställer krav på ökad och fördjupad samverkan med såväl 
kommuner som andra organisationer.

ÖKAD TRYGGHET

Våra effektmål strävar mot visionen och är mätbara:

Tryggheten vad avser olyckor  
ska kontinuerligt öka.

FÄRRE OLYCKOR

Antalet bränder och andra 
olyckor ska minska.

SNABBARE & EFFEKTIVARE

Följderna av inträffade olyckor ska 
minska genom snabba ingripanden 

och effektiva insatser. 

Allas förmåga att förebygga  
och hantera olyckor ska öka.

ÖKAD KUNSKAP

Visionen för Räddningstjänsten Syd är ”Ett olycksfritt 
samhälle”. Med den gör vi ett tydligt ställningstagande om 
att vi arbetar för en nollvision.  
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Detta arbetar vi med:
Olyckor
• Brand ej i byggnad
• Brand i byggnad
• Trafikolycka
• Övriga olyckor, till exempel utsläpp av farligt ämne, 

vattenskada, översvämning, stormskada, nödställd 
person, nödställt djur, drunkning

Andra insatser
• Automatlarm – ej brand/gas
• Övriga larm utan tillbud 
• Sjukvårdslarm
• Övriga insatser, till exempel falsklam och annan  

utryckning, som senare visar sig inte behövas

Den som känner till riskerna kan förebygga olyckorna
Genom att analysera och utvärdera tidigare händelser och se 
hur riskerna förändras i omvärlden, kan vi både hantera de 
händelser som vi är vana vid och agera professionellt vid nya 
situationer. Att kartlägga tidigare händelser och svara på 
frågorna om vem som drabbas, varför och när händelsen 
sker, gör det möjligt för oss att målgruppsanpassa och bli 
bättre på förebyggande arbete för att skydda människors liv, 
hälsa och egendom. 

2. RISKSTUDIEN 

VAD ÄR PROBLEMET?

4

Den bästa olyckan är den som aldrig händer. Det gör det extra glädjande att antalet olyckor faktiskt minskar 
över tid i vår del av landet.

Händelser som Räddningstjänsten Syd registrerat inom medlemskommunerna 2011–2014. 
Brand i byggnad är utbrutet och visar fördelningen av dessa händelser mer detaljerat.
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bostad

Övriga larm 
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Befolkningen ökar i medlemskommunerna 
Vid årsskiftet 2014/2015 hade Räddningstjänsten Syds 
medlemskommuner cirka 513 000 bokförda invånare – en 
ökning med nästan 48 000 personer sedan 2008. Man räknar 
med att ytterligare 40 000 personer tillkommer till år 2019. 
 Vårt område har en annan åldersstruktur än övriga 
Sverige. Åldersgruppen 20–35 år är överrepresenterad. 
Delvis beror detta på att vi har många studenter.
 Från cirka 25 års ålder ser vi däremot en avtagande 
befolkningsmängd. Detta 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. 

Vad påverkar olyckorna?
De olyckor som ändå inträffar påverkas framför allt av följande:
• Vädret, som är den viktigaste faktorn för hur de olika 

händelsetyperna varierar över året: regn, åska, storm och 
kyla ökar alla riskerna för olyckor.

• Mänskliga aktiviteter, som påverkar hur de olika 
händelsetyperna varierar över veckan. Av naturliga skäl så 
är det när vi är aktiva som det inträffar flest olyckor. 
Tydligast är detta för automatlarm och trafikolyckor.

• Dygnsrytmen, som påverkar insatserna mest över 
dygnet. Påverkan här är allra tydligast för automatlarm 
och trafikolyckor.

Vem drabbas av olyckorna?
Under 2014 registrerade Räddningstjänsten Syd skador på 
842 personer. Av dessa var 55 procent män. Flest människor 
skadas eller omkommer i trafikolyckor och i dessa olyckor är 
männen överrepresenterade.
 Bland dem som söker vård på regionens akutmottagningar 
är barn av båda könen, unga män och äldre kvinnor över- 
representerade.

Staplarna ovan visar antalet individer i varje åldersgrupp som på grund 
av olycka har sökt akutvård inom Räddningstjänsten Syds område 
(data från Region Skåne).

Åldersstrukturen över antalet flickor, pojkar, kvinnor och män som är registrerade i förbundets medlemskommuner 31/12 2014  
markerade med linjer. Hela Sverige visas i den grå ytan.
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sträckor. I Lunds kommun finns planer på att bygga 
spårväg. I båda dessa projekt följer vi utvecklingen och 
stödjer kommunerna i arbetet.
 Grundprincipen i LSO är att farlig verksamhet i första 
hand själva ansvarar för att hantera riskerna inom sin 
verksamhet. Om det inte räcker kompletterar vi med en 
kommunal räddningsinsats. Om inte ens detta är tillräckligt 
ska verksamhetsutövaren komplettera räddningstjänstens 
förmåga med till exempel specialistkompetens, särskild 
utrustning eller beredskap. 
 I medlemskommunerna finns också ett antal så kallade 
komplexa projekt, vars riskbild innebär särskilda utmaningar 
vid insats. Några exempel: ESS, Max IV, Skånes universitets-
sjukhus (SUS), Citytunneln, Barsebäcksverket, Kemicentrum 
och Fysicum vid Lunds universitet, naturgasnäten, CMP 
(hamnen), Tetra Pak, Dupont och Q Pharma.

Riskerna styr vår planering
För att kunna optimera det operativa arbetet måste räddnings-
tjänsten vara uppdaterad på vilka risker som finns. Riskerna 
kan snabbt ändras och beroende på händelse kan detta belasta 
våra system ur olika perspektiv. 
 Figuren till höger visar de händelser där vi agerar och har 
huvudsakligt ansvar samt övriga störningar som kan orsaka 
belastning på våra system. 

Vårt ansvar karakteriseras även av följande:
• Stor geografisk spridning
• Lång utsträckning i tid
• Tvärsektoriell påverkan: flera kommuner, myndigheter 

eller aktörer är berörda och flera sektorsansvariga är 
involverade i krishanteringen

• Stora ekonomiska värden riskerar att bli förstörda eller 
påverkade, direkt eller indirekt

Sociala risker kan leda till social oro 
Sociala risker är en följd av människors levnadsförhållanden, 
levnadsvillkor och relationer. Riskerna kan leda till händelse-
förlopp och beteenden som kan orsaka negativa konsekven-
ser på det man anser värt att skydda. Sociala risker kan 
övergå till social oro, som i sin tur kan spridas och rubba 
den sociala ordningen. Social oro kan påverka sociala risker, 
till exempel om demokrati ifrågasätts och personlig säkerhet 
och trygghet påverkas.  
 Sociala risker och social oro är dynamiska. Orosutbrott 
kan förändras snabbt och orsaka belastning på våra system. 
Räddningstjänsten Syd arbetar förebyggande för att minimera 
social oro och i stället skapa social trygghet, och vi strävar 
efter att komma till orsaken bakom händelseförloppet.    

Flera aktörer i skyddet av farlig verksamhet 
En annan riskfaktor är farlig verksamhet, exempelvis 
industrier med giftiga gaser, kärntekniska anläggningar, 
flygplatser eller anläggningar som hanterar stora mängder 
farliga kemikalier (”Sevesoanläggningar”).
 Under programperioden väntar också flera förändringar i 
infrastrukturen, inte minst för järnväg. Södra stambanan ska 
utökas till fyra spår, vilket innebär förflyttningar av spår på 
vissa sträckor samt arbete vid spårområden på övriga 

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.

Brand
Trafikolycka

Farliga ämnen
Naturhändelser
Övriga olyckor

Väderstörningar Antagonistiska hot

Social 
oro

Sociala
risker

FörsörjningssystemInfrastruktur
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STÖDJA

3. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

VAD GÖR VI ÅT DET?

Förebyggande verksamhet
Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. Därför är den 
förebyggande verksamheten helt avgörande för långsiktig 
framgång.
 När det gäller brand i bostad har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en nationell 
strategi för att minska antalet dödliga olyckor. I Skåne är 
räddningstjänsternas del i detta arbete nedbruten till en 
regional strategi med lokala aktiviteter. 

Inom detta område arbetar Räddningstjänsten Syd med
• generella hembesök
• målgruppsanpassade hembesök
 – för särskilt riskutsatta
 – för unga vuxna
• samverkan med vård och omsorg i kommunerna, bland 

annat för att identifiera särskilt riskutsatta
• hemmaträffar för kvinnor med begränsade kunskaper i 

svenska språket.

Vi arbetar också aktivt för att öka vatten- och trafiksäkerhet 
genom aktiviteter tillsammans med kommunerna.

Tillsyn och tillstånd 
Den som är ansvarig för en privat eller offentlig verksamhet 
är också ansvarig för att det finns ett fullgott brandskydd. 
Detta gäller både företag, skolor, vårdboenden, offentliga 
organisationer och andra verksamheter. 
 Räddningstjänstens uppgift är att regelbundet kontrollera 
att detta brandskydd fungerar och ge förslag på förbättringar. 
Vi gör tillsynsbesök, ger råd och anvisningar, samverkar med 
andra myndigheter samt för register över de verksamheter 
och byggnader som omfattas av tillsyn. 

Räddningstjänsten Syd ska skydda människors liv, hälsa, 
egendom och miljö. Därför ska vi se till att åtgärder vidtas 
för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt verka för att åstadkomma skydd även mot andra 
olyckor. Vi ska också ge råd, informera och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. 
Slutligen ska vi ansvara för räddningstjänst inom medlems-
kommunerna och ta tillvara möjligheterna att utnyttja 
andras resurser för räddningstjänst. 

Inte bara ”vi”
Inom Räddningstjänsten Syd lägger vi stor vikt vid den sociala 
dimension som vi tillfört vårt arbete. Det handlar om att 
minska och förhindra antalet olyckor genom att också andra 
arbetar förebyggande, och att minska konsekvenserna av 
inträffade olyckor genom att andra gör något innan vi är 
framme. För att lyckas med detta måste vi arbeta nära och 
tillsammans med alla vi är till för, och vi kan göra större 
nytta om alla i samhället känner samhörighet med oss. Vi måste 
också särskilt beakta behovet av flerspråkig kommunikation 
och mångkulturell kompetens.

Konkret innebär den sociala dimensionen att vi behöver
• möta målgrupper och individer på olika sätt utifrån deras 

olika behov 
• öka samverkan med andra organisationer, kommuner, 

myndigheter och föreningar m.fl.
• engagera fler som kan göra mer, både när det gäller att 

förebygga och hantera olyckor
• ta vara på frivilligresurser och få hela samhället att agera som 

förebyggande och skadeavhjälpande resurs.

Den bästa olyckan är den som aldrig händer. Därför stödjer vi den enskilde genom att aktivt dela 
med oss av vår erfarenhet och kunskap om hur man förhindrar olyckor och agerar om de ändå inträffar. 
Detta är en förutsättning för att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar för liv och säkerhet.
 Vi samverkar med en lång rad andra aktörer. Tillsammans kan vi göra skillnad för att skapa 
medveten trygghet.
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Det samlade trygghets- och säkerhetsarbetet
Logaritmisk skala 
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&
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arbetet

Brand

RSYD Medlemskommuner

Syftet är främst att den enskilde ska systematisera sitt arbete 
med skydd mot olyckor. Om inte detta sköts på rätt sätt kan 
vi besluta om någon form av ingripande, till exempel 
föreläggande eller förbud.
 På uppdrag av våra medlemskommuner är vi inom vårt 
geografiska område också tillståndsmyndighet för hantering 
av brandfarliga och explosiva varor.

Samhällsplanering, samverkan och analys
För att våra kommuner ska bli säkrare samarbetar vi med 
olika kommunala förvaltningar. Vi deltar exempelvis aktivt i 
samhällsplaneringen, analyserar olika risker i kommunerna och 
stödjer dessa på annat sätt i samhällsbyggnadsprocessen. Vi 
är också kommunernas och andra myndigheters sakkunniga i 
riskhantering och byggnadstekniskt brandskydd, och vi samarbe-
tar med byggbranschens brand- och riskkonsulter. Vi medverkar 
även till samordning mellan kommunernas förvaltningar 
och statliga och regionala myndigheter vid evenemang och 
tävlingar med mera. Detta gör vi både för att förebygga 
olyckor och för att förbereda skadeavhjälpande insatser. 

Automatlarm och sprinkleranläggningar 
Vi tillhandahåller en tjänst för verksamheter som vill ansluta 
sin automatiska brandlarm- eller sprinkleranläggning till 
räddningstjänsten. Ett väl fungerande automatlarm eller en 
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 att genomföra den effektivt. Samtidigt innebär 
automatlarm en risk för falsklarm, som kan leda till onödiga 
utryckningar. Dessa försöker vi minska genom uppföljning 
och regelbundna kontroller. 

Information och rådgivning via webben  
och sociala medier
Vi är skyldiga enligt LSO att ge information och råd så att 
den enskilde kan ta sitt ansvar för liv, säkerhet och trygghet. 
Det gör vi dels genom personliga möten, dels via vår webb-
plats och olika sociala medier. Där berättar vi bland annat om 
• hur olyckor uppstår, hur man larmar och skyddar sig och 

sin omgivning, vad Viktigt Meddelande till Allmänheten 
(VMA) innebär, vilken utrustning man bör ha samt hur 
man bör agera om olyckor inträffar

• särskilda riskområden, typolyckor, aktuell årstid/säsong, 
särskilda verksamhetsområden och aktiviteter

• pågående olyckor/händelser för att ge aktuell lägesbild, 
kunskap om beteende på olycksplats, goda råd och 
rekommendationer

• händelser med stor samhällspåverkan och samhällsstörningar
• oss själva: kontaktvägar, uppdrag och styrande dokument.

Utbildning
Utbildning har blivit en allt större del av vårt uppdrag. Vi 
erbjuder dels kostnadsfria brandskyddsutbildningar för barn, 
unga, äldre och SFI-studerande, dels uppdragsutbildningar i 
olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder för 
kommuner, företag, myndigheter och andra organisationer. 
Några exempel på uppdragsutbildningar är brandskyddsut-
bildning, släckövning, utrymningsövning, sjukvårdsutbild-
ning inklusive hjärt- och lungräddning/HLR, sjukvårds- 
utbildning barn inklusive HLR, naturgasutbildning samt 
utbildningarna ”Heta arbeten” och ”Föreståndare brandfarlig 
vara” i Brandskyddsföreningen Skånes regi.

Samverkan och samordning med våra medlemskommuner 
Medlemskommunerna svarar själva för det samlade trygghets- 
och säkerhetsarbetet i respektive kommun. I huvudsak har 
medlemskommunerna dock överlåtit det lagstadgade arbetet 
med skydd mot olyckor till oss. 

Den schematiska ansvarsfördelningen mellan Räddningstjänsten Syd 
(blå cirklar) och medlemskommunerna (grå cirklar). Överlappande fält 
indikerar samverkansbehov.
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RÄDDA

Det är hjälpbehovet som styr räddningstjänsten 
De vanligast förekommande olyckorna som vi hanterar och 
planerar för kallas typolyckor:
• Trafikolycka
• Brand i bostad
• Brand i det fria (fordon, terräng)
• Sjukvårdslarm
• Drunkningstillbud
• Hot om suicid

Dessutom planerar vi utifrån risken för omfattande olyckor: 
• Större trafikolycka
• Brand i större byggnad eller komplex lokal 
• Utsläpp av farligt ämne 
• Större kommunikationsolycka
• Brand i depåområde 
• Drunkningsolycka 
• Svårtillgänglig olycka

Det är den drabbades hjälpbehov som styr utformningen  
av den skadeavhjälpande verksamheten. Olika olyckor är 
olika mycket akuta, och för att välja rätt insats värderar och 
prioriterar vi varje larm i ett tidigt skede. I botten för det här 
systemet ligger en noggrann analys av risker och olika olycks- 
typer och vilka krav de ställer.
 Räddningstjänsten Syd arbetar aktivt för att de drabbade 
ska få stöd och hjälp även efteråt för att så snabbt som möjligt 
kunna återgå till normal situation. Åtgärder vidtas också för 
att en liknande olycka inte ska kunna hända igen. Sådana 
åtgärder kan inledas redan på olycksplatsen för att sedan följas 
upp med olika typer av stöd efteråt. Under eller efter pågående 
insats ska vi också genomföra restvärdesräddande åtgärder. 

Den enskildes bidrag
Det tar i regel mellan 10 och 30 minuter innan räddnings-
tjänsten är på plats vid en olycka. Detta gör det otroligt 
viktigt att den enskilde är beredd på att, och kan börja, agera 
under mellantiden – innan vi kommer fram. Vårt uppdrag 
och ansvar är därför att bidra till att höja kunskapsnivån, 
och det gör vi som tidigare nämnts genom information, 
rådgivning och olika sorters utbildning. 

En anpassningsbar organisation
Vår beredskap kan anpassas och förflyttas så att snabba och 
effektiva räddningsinsatser kan genomföras utifrån hjälpbe-
hov och riskbild. För större olyckor och kriser måste vi också 
kunna samverka med andra. 
 Primärt samarbetar vi med räddningstjänsterna inom 
Räddningsområde Syd, dvs. i Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge 
och Ystad. Vi samverkar kring resursförsörjning och ledning 
av insatser utifrån hjälpbehovet oberoende av kommun-
gränser. Räddningstjänsterna har en gemensam räddnings-
central, RC Syd.
 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. Vi har även avtal om 
samverkan med andra aktörer, både nationellt och inter- 
nationellt.

Om olyckan ändå är framme är Räddningstjänsten Syd där för att rädda dem som är i nöd.  
Vi agerar snabbt, säkert och effektivt för att lösa den akuta situationen. 
 Efter varje sådan insats finns också lärdomar att dra för att förbättra våra metoder.  
Här ska både vi, den enskilde och omgivningen få fullt utbyte av vår professionella kompetens. 
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fördjupa och förbättra samverkan med medlemskommunerna 
och andra aktörer
Förutom de uppdrag som har överlåtits till oss enligt för-
bundsordningen har medlemskommunerna ett brett uppdrag 
inom olyckshanteringsområdet före, under och efter skedet.  
Exempel på detta är vattensäkerhet, trafiksäkerhet, oljeskydd, 
fallolyckor och suicid. Kommunerna har även uppdrag inom 
närbesläktade områden som brottsförebyggande arbete, 
folkhälsa och krishantering. 

utveckla vår tillsynsverksamhet
Tillsynsverktyget är vår tydligaste myndighetsutövning i 
medlemskommunerna, och det är angeläget att den bedrivs 
effektivt, rättssäkert och med god effekt. Varje år når vi en 
stor mängd verksamhetsansvariga i till exempel skolor, 
industrier, restauranger och vårdanläggningar med informa-
tion, påpekande och anmärkningar, och vi bidrar till 
tryggare verksamhet och färre bränder. Tillsynsverksamheten 
är i behov av förbättrade metoder och underlag, dels för att 
nå de verksamheter som har störst behov av vårt stöd, dels 
för att ännu bättre kunna redovisa nytta och effekt.

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 i våra medlems-
kommuner har särskilda behov för att kunna ta till sig 
information och andra aktiviteter som vi genomför. Vissa är 
mer drabbade av bränder och andra olyckor än andra. 
Under perioden kommer vi därför att tillföra resurser, utgå 
från lokala analyser och behov, utveckla fler koncept 
tillsammans med andra samt förstärka vår kompetens för 
dessa grupper och individer. 

För att nå vår vision och våra effektmål under program- 
perioden behöver vi utvecklas och förbättras inom sex 
huvudområden. Varje område innebär ett eller flera uppdrag 
som genomförs inom ramen för den årliga verksamhetsplanen. 

Under perioden ska vi 
utvecklas till en lärande organisation 
En lärande organisation lär sig kontinuerligt av sina erfaren-
heter för att kunna lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Den 
delar snabbt med sig av kunskaper och omsätter dem till 
användbar förmåga hos sina anställda. Vårt lärande behöver 
systematiseras vad gäller kopplingen mellan daglig verksamhet, 
processer och kompetenssystem. Samma sak gäller kopplingen 
mellan dem. Dessutom behöver det individuella lärandet 
systematiseras. 

utveckla metoder, koncept och samverkansformer där 
organisationer och individer kan bidra med både olycksföre-
byggande och skadeavhjälpande åtgärder 
Vi vill se hela samhället som en resurs som kan bidra till 
tryggare och säkrare medlemskommuner. Byalag, väktarbo-
lag, hemtjänst, ideella föreningar och andra aktörer som får 
utbildning och stöd av oss kan göra olycksförebyggande 
insatser och ingripa vid olyckor innan vi hinner fram. 

utveckla ett mångsidigare och smidigare användande av vår 
organisation, vid såväl daglig drift som svåra påfrestningar
För att i högre grad kunna optimera räddningsinsatser och 
skapa bättre förutsättningar för att bedriva en effektivare 
daglig verksamhet ska den operativa organisationen utvecklas, 
vad gäller såväl organisation som anpassning av teknik och 
metoder. Övriga delar av organisationen ska utvecklas vad 
gäller möjligheten att anpassas till uppkomna behov, särskilda 
händelser och påfrestningar. 

UTVECKLA

Räddningstjänsten Syd vill utmana etablerade sanningar och vara banbrytare i utvecklingen 
mot ett säkrare samhälle.
 Det gör vi genom att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi utvecklar såväl våra räddnings- 
insatser som det förebyggande arbetet och förnyar vår roll i ett samhälle i förändring. Detta 
kan vi bara åstadkomma i samarbete med andra.

HP



Eslö

Marieholm

v

Löberöd

Revinge

Lund

Burlöv

Centrum

Hyllie

Jägersro

Veberöd

Genarp

Kävlinge

Löddeköpinge

Heltidsstationer
RiB, deltid (Räddningstjänstpersonal i beredskap)
Räddningsvärn
RC Syd (Räddningscentral område Syd) 

Våra medlemskommuner
• Burlöv
• Eslöv
• Kävlinge
• Lund
• Malmö

Verksamhets- 
plan

Produktions- 
plan

Handlings- 
programmet

Aktivitets- 
planer

LSO 
(lag om skydd 
om olyckor)

Vision och mål

riksdagen direktionen

SÅ HÄR STYR OCH PLANERAR VI

förbundsdirektör verksamhetschefer distriktschefer 
enhetschefer

Individuell  
utvecklingsplan



POSTADRESS
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

TELEFON
046-540 46 00

E-POST
info@rsyd.se

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ
www.rsyd.se
www.facebook.com/rtjsyd
twitter.com/rtjsyd
twitter.com/rc_syd
instagram.com/rtjsyd
linkedin.com/company/r-ddningstj-nsten-syd

VI GÅR FÖRE I UTVECKLINGEN MOT ETT OLYCKSFRITT SAMHÄLLE

Viktiga telefonnummer
112 – Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
1177 – Sjukvårdsrådgivning
114 14 – Polisens nummer vid icke-akuta händelser

Viktigt meddelande
Signalen ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA) 
betyder att man ska gå inomhus och lyssna på radio. VMA 
kan ges både som meddelande i radio och TV och som ett 
utomhuslarm. Larmsignalen består av 7 sekunder ton och  
14 sekunder tystnad i minst två minuter. VMA testas fyra 
gånger per år: klockan 15.00 den första helgfria måndagen  
i mars, juni, september och december. 


