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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida5 av13 
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Förbundsdil'ektionen 
Samrnanträdesdatulll 

2016-03-10 

Dnr. 2016/1 - 015 

Handlingsprogram 2015-2018 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1. Fastställa förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg mandatperioden 2015-2018 enligt förslag 1 b, 
dock med bibehållen beredskap i Hovmantorp dvs. ett befäl och 
två brandlllän. 

2. Sldcka förslaget för samråd till llledlernskommunerna, läns-
styrelsen, m.fl. 

Ärendebeslcrivning 
Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst (LSO 3:8). Programmet avser 
mandatperioden 2015-2018 och betraktas som styrdokument för 
verl{Samheten, det vill säga det anger vilken skadeavhjälpande för
måga som skall upprätthållas, vilka mål förbundet har med det 
brandförebyggande arbetet etc. Det ska även vara informativt för den 
ensldlde och tjäna som underlag för länsstyrelsens tillsyn av verksam
heten, 

Förbundsdirektionen beslutade 2016-01-131 § 11 ge räddningschefen i 
uppdrag att ta fram ytterligare två besparingsalternativ och utifrån 
riskanalys och arbetet med skydd mot olyckor den mest optimala or
ganisationen, varav ett av alternativen ska vara med bibehållna del
tidsstationer utan beredslmp. 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionens beslut 2016-01-131 § 1 
Tre förslag 1 a, 1 b och 1 c till handlingsprogram 2015-2018 

Yrkanden 
Sölwe Franzen (C) med instämmande av Monica Widnemark (S) 
yrkar på förslag 1 b, med tillägget att bibehålla beredskapen i 
Hovmantorp dvs. ett befäl och två brandlllän. 

Åke Carlsson ( C) och Mikael J eansson (S) yrkar på förslag 1 b. 

Besluts gång 
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
förbundsdirektionen bifaller Sölwe Franzens (C) yrkande, 

Sammanträdet ajourneras för lunch ldockan 12.00-13.00. 

Beslutet sldckas till 
Medlemskommunerna 
Länsstyrelsen, m fl. enHgt sändlista 

Justel'8nde sign 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Datum 

2016-03-21 

1 (1) 

TINGSRYDS KOMivlUr~-1 

I 2016 -03- 2 3 I 
I I 
l Dnr.1.6l6/\l~ _. l+'l I.~ 

Inbjudan till samråd, handlingsprogram för räddningstjänst, Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen, i detta fall kommunalförbundet, upprätta 
handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. Avseende förebyggande 
verksamhet innefattar bilagt förslag till handlingsprogram för mandatperioden 2015 -2018, enbart 
olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 

Förbundsd:irektionen fastställde förslaget den 10 mars och tar upp ärendet för beslut 2016-06-03. 
hman handlingsprogrammet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som har ett väsentligt 
intresse i saken. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg önskar häimed yttrande om handlingsprogrammet. Yttrande 
ska framföras skriftligen till räddningstjänsten senast 2016-05-23. Upplysningar om programmet 
lämnas av undertecknad på telefon 0478-443 02 eller via e-post, per.pettersson@rok.lessebo.se. 

~häl8~ C, 

~~~ 
Per Pettersson ~· 
Räddningschef 

Sändlista: Tingsryds kommun, Lessebo kommun, Uppvidinge kommun, Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Räddningstjänsten 
Västra Blekinge, Räddningstjänsten Östra Bleldnge, Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda- Torsås, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten Högsby, 
Hultsfreds Räddningstj änst, Höglandets Räddningstj änstförbund, Värends 
Räddningstjänst, Älmhults Räddningstjänst, Polismyndigheten i Kronobergs län, 
Region Kronoberg, Försvarsmakten, Tingsryds Sotningsdistrikt, Uppvidinge 
Sotningsdistrikt, Lessebo Sotningsdistrikt, Lessebo Paper AB Lessebo Bruk, E.ON 
Sverige AB, BRF Rtj Östra Kronoberg, Visions center i Linköping 

Postadress 

Box 13 
360 50 Lessebo 

Besöksadress 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Telefon 

0478-443 00 
Fax 

0478-122 70 
0477-106 52 
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1 Inledning 
Följande dokument är det fjärde handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Genom beslutad förbundsordning och 
ägardirektiv anger medlemskommunerna Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd att lagstadgade 
uppgifter inom områdena räddningstjänst och brandfarliga och explosiva varor skall skötas av 

kommunalförbundet, vilken inriktning och övergripande mål verksamheten skall ha, vilka 
avgränsningar som gäller etc. 

Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst (LSO 3:8). Programmet avser mandatperioden 2015 - 2QJ8* och betraktas som 
styrdokument för verksamheten, det vill säga det anger vilken skad~~yB}}it·ånde förmåga som skall 

upprätthållas, vilka mål förbundet har med det brandförebyggand{~fbetet etc. 
Det skall även vara informativt för den enskilde och tjäna som undJ(i~g för Läl)f~:Bi:rnlsens tillsyn av 
verksamheten. För Dig som enskild fastighetsägare, verk~amhetsutö.Olt.~ ellehl~ftihkg!t invånare 

eller besökare i någon av de tre medlemskommunerna, f~j\~J~.des e~<{fun,9s läsning /@J~umentet 

kunna ge en bild av vilket stöd Du kan förvänta Dig såväl f{}f~)6'ffi:)JJJ.ger itw$..ft.:~t!:!P41%ka. 

Föreliggande handlingsprogram anger en lägr~ifätmåga än t:;Jf~t~r:::f i~i~;::;::::::unerna har; 

utöver verksamhetsmässiga ägardirektiY,:.~xen ggt~:R,nvisningar ~:M;jfö'~tnads~iii~kning i 
storleksordning 10%. För organisation:iMWr~~bär d·~rittkostnade;rik,s,ka reduceras med 3,8 miljoner 
räknat i 2015 års pris. Under processeW!hrr anvisning~~til'i:i.ndrats o.iMJJgger nu på drygt 2 miljoner. 

En förändring i nivå med komr.nun!'!rna~\iT(Ei~tiV.@Ui.t~.göifll\vti;ln'.:6l8;kärningar. I 
handlingsprogrammet kon:if.ij:~/§l}lkti?ka··~i·ft/~:~;~}~:föan~Jt]Blh delvis konsekvenser av 

.. :,:·.. ·<:~:::::;, , ·:r.~:::-. ·.;.::;:.;: , .,, ..... ·.::::.'.:· .. ,;o.;0 .: .. ; 

föreslagna förä'!)'.!:.1.ringar. Fö(a.J~:.rner utförligt jämföra oclt$.~ skillnader hänvisas till l;iil.:ig,r;I.j 

'I9ra~w1~irtq1Y~IJlfJ:Wll!::0~~Y~l~[r,iiji~!~v,r1:tfl 
Innan programrrf~t, antas skaWcfä::rrivn'dighfter som+iar ett väsentligt intresse i saken, genom 
samrådsföff!:Jran'ifK,.beredas möJ!Tgh~t atfvfrra sig. Denna process genomförs under april och maj 
mån~:i~i~1r ·:t;:\,:::,, '\~/h'., -.:,,,:, 
*)Efte'f'-?{j,~Blut gäller delf{j:_h,pndlingsfff/jgram/styrdokument intill dess annat beslutas. Det vill säga 

även In iX~ff ~f hde !#ill!Nrt~(Jtil, 2019 - 2022. 

Styrdokument 

Kommunfullmäktig~\{}:-~,~., j Förbundsordning, ägardirektiv 

I Förbundsdirektionen I Handlingsprogram 

I Förbundsdirektionen I Verksamhetsplan I Tillsynsprogram 

Räddningschefen Operativa Förebyggande Riskanalys 

riktlinjer riktlinjer 
Figur 1, beslutande för respektive styrdokument 
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2 Vad säger lagen? 
Nationella mål enligt lagen om skydd mot olyckor framgår av första kapitlets 1 och 3 §§: 

"Bestämmelserna i denna Jag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredstälfande och 
likvärdigt skydd mot olyckor"{1 kap 1§ LSO}. 
Lagen ger genom riktningsangivelsen en möjlighet för kommunen att anpassa verksamheten 
efter den riskbild som råder. Förutsättningen är att skyddet mot olyckor ska vara likvärdigt ur 

ett nationellt perspektiv. 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddning~f nsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (1 kefa}å§iso) 
I denna skrivning ges kommunen andra, och mer konkreta,:iit/%jligheter att bryta ner det 
nationella målet till lokala verksamhetsmål. "Inom godtagb1Jhid" kan q(h$ä:t.tas till insatstider 
till de olika geografiska områdena och "på ett eff!:)ktivt sätt"lijh, refef~f/i\{i'ftlb.ildning, 

övning, utrustning, ledning etc. {?)};}\:\:: '::\\. _.::::.f_·_ti_:i.:J 

. '\:\ .. -:::\it::',:•,, ·.\)f\)J:t:::/(:::::f: 
Samtidigt som lagen anger nationella mål för kommunerna, ty9Jiggör·t1~.l'.l:.Qckså ättäet är den 
enskilde som har det primära ansvaret både fö'.t.::,m minska risi&htöL1!.V~ifäh~v.äl som ett ansvar för 
att ha en förmåga att själv kunna ingrip,1;0.w e~<6l~pka skulle int;~u;rr· '-!:::z:, 

i{ 1~{:C:\ \\\}.. '\\t}t 
Skyldigheten för kommunen, och i viss:~;fpll staten, att gefip.mföra rä.dc!.,r:1ingsinsatser, dvs. direkt i ett 

akutläge stödja den e nskil:;;,f t!if!f i::;;r~Rri~tif'W;;iil;~tii1~!Y i · 
"Med fqg{/ningstjäns'(:'qyses i lqgfn de räddnings{ifaatser som staten eller kommunerna skall 
an{?qJa f8f:.:,\f,{efJ?fYcko/6~h/J.y,JfägJJJJ.<lnde fqr.cJJB.f61yckor för att hindra och begränsa skador 
på ,;{JnnlikWt}ifJ~iiom elilf?J,iuå';-.:::q:;>,;,. ··,:·::::::/· 
Staten Jit~t en komiiffh:~t.atTåW*ygra fö/JWräddningsinsats endast om detta är motiverat 
mi!d.hä~i}h._til/ behove/dfJ/i!tt s~'IJ%b.t.Jngripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 

.-:x>?>%~·.'·· ·:-::·).~·~ ··>:·:,.~; -:..;:._~:,( 
Jff!.Htbtsen ocffX~w.ständighetWnP i övr,'flt". 

I lage::,
1tif&~;f f:;!i!J:t(%\\\\$tf t,, tidigare, att 

"En k~!if{Q,rJ,ska/1 ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges 
målet för itJm_w_l}nens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som 
kan leda till räifåningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen 
har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser". 

"Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden 
anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den 
beslutande församlingen". 

4 

8



2016-06-XX, dnr 2016/X - 015 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg utgör en sådan beslutande församling 
som avses i sista stycket på föregående sida. 

2.1 Vad lagen säger omsatt till verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Förbundets medlemskommuner har beslutat om styrdokumenten förbundsordning och ägardirektiv. 

Genom dessa dokument tydliggörs att kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och 
Uppvidinge kommuner gemensam organisation för skydd mot olyckor. Syftet ska vara att ge hjälp till 
självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden, och, att förbundets huvud uppgift är att arbeta 
förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och 

begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, ege_ndom eller miljö. 

/(.//~:;/:,:-·' 
Handlingsprogrammet kan sägas utgöra förbundsdirektionens tolkrjfög av det uppdrag som 

·.·.·,·.~ 

medlemskommunerna tilldelat förbundet genom förbundsordning·@~ ägardir~gfiv,Efter det att 
bland andra medlemskommunerna beretts möjlighet att yttra sig öv;J{bandli~i§S;Jg(,;:1Q1met antas 

det av direktionen för en mandatperiod i taget. Sedan dgtJ~~j~~ällts u\l~tJ;!et ett dir~'fft)§tyrande 
dokument över verksamheten. \}<):;_::.·::.i.,:·.·,, ·:.:<\.::.\.':.:··. }}:' 

~\ . ·-;.:,>,:::::~~·,· '•;.<;;\?(:~f(t\J> 

;ö:~:~~i~e~t~o~e:'.:ir~:slutat omf f /jM:';/ji~nI0:,::rbu:~i{~ti1:::~:t 
"Ett samhälle fritt från allvarliga olyd<"g:t;;:1:ned personskå(;lpr och/~H~fskador på egendom eller 

miljö'' .·.·:·::'i\::}-.. ·::wrw;gJitfo{{{J1}:,·.::tr{:'.({:/[ff?::· 

3.1 Övergr,ipi~~e mål 
41;:;:''i/}lt ]@i 

Med lagen21vfte,9\i}fäMfm!=lmsl~d\~tn.{JHWkäi)m_bifi8ffäfähom givna ägardirektiv som grund skall 
förbundet hela tJhl'$~, ge~·~Wil~~iv i;tMtmati~~/Htfäidning och hög operativ beredskap*, sträva efter 

:,:,•;.;,; ··>:•5;,, '··~>:<·:·. ~· 
en så hög .s.~kernif~nivå som mojljgt. I sam.man hanget finns utöver säkerhetsnivå även parametrar 
som fa)~t.if/ff\espJkhv!=! upplevd t~tlitbet. (@5båda senare, vilka har betydelse för säkerheten, är 
kunslf~t;i·ivån hos Jttt'.:e.nskilde avgijf~nde. Både avseende förmågan att minska eller eliminera 

risker ~fä:;~tt kun.nM.n~frW,~~RE~ ,a_~f.tftid en brand. För individen är det ur ett trygghetsperspektiv 
viktigt att 1\fkµ,hii<tp om b'rlifäli4uFfisker kan minskas, kännedom och installation av 
varningssysteJj}{aritering av släckutrustning etc. Den faktiska säkerhetsnivån kan sägas vara 
summan av den ~'~lRU~es förmåga och samhällets resurser. 
*) Operativ beredskap innef~it~{personal !edningsförmåga, fordon, materiel etc. 

·~>:·· 

4 Arbetsgång för skydd mot olyckor 
Ett sätt att beskriva arbetet för skydd mot olyckor är att utgå från tre skeden, nämligen före-, under 
och efter olyckan. Inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska verksamheten bygga på dessa 
skeden. Dock inte som tre var för sig isolerade företeelser utan beakta, och verka utifrån, de 
samband som finns dem emellan. Till exempel att erfarenheter från inträffade händelser såväl som 
genomförda insatser ska återföras till dels den förebyggande verksamheten och dels den 
förberedande. 
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Före olyckan 

Tillsyn 

Tillstånd 
Förebyggande verksamhet Byggprocess 

Information 
Utbildning 

Larmplaner 
Insatsplanering 

Förberedande verksamhet Utbildning 

Övning 
Drift/underhåll 

Under olyckan 

Genomföra 
Operativ verksamhet räddningsinsats 

IVPA* enligt avtal 
*) I Väntan På Amti~,l<!J)S 

.·.·.·.·,·, 
·.·.:,'\ 

Efter olyckan /i{/{\. ..,,\)\, 
OlyckdqH.'dersökning \{(\_ 

;;:;,::~~::terföring , 4f{tl~~~~;j/f ~iJ!1 '''t\1(;~'f'7 

Figur 2, arbetsgång;fpr skydd m6fofyckor '\}'i. 

··:::'.
1
}/:.:::'.:·:/,.l:·,,:::::::ttttif\tif Jlrt::t:,;:,. 

4.1 Räddning~Jl~Y1ste·rts:::tgJ~,ring%~rnanis·at.\@u.. 
Under förbundsd}~~ktionen i}ähfädåXfogschef;J{o~ leder den dagliga 
räddning~~}nstv~ej~~.amheten. BJ'~'.ist~t at'tWi;?,!i.tiska direktiv getts om en minskning av antalet tjänster 
inomJ~}JA/hgsorgaiWJ~ti,onen med 10{':redovi;~s ingen detaljerad organisatorisk områdesindelning 

förrä~,~~~f i:,;::tf i;fffi'~;)i!:,.b;f f \it. 
t',,,• ··:•:-.::.:,:::,~~· 

'\\1f~;\11, 
'<::· 

Förbundsdirektion 

r~~ I 
Räddningschef 

I 
Avdelningar för förberedande, förebyggande, 
operativ och erfarenhetsåterförande verksamhet 
(enligt förslaget, minskning med två, från 9 till 7 

årsarbeten) 
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5 Kommunalförbundets geografiska område, riskbild m.m. 
Förbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg utgörs av de tre kommunerna Lessebo, Tingsryd och 
Uppvidinge. Dessa tre kommuner har en sammanlagd befolkning som uppgår till knappt 30 000 

invånare. Den totala arealen som förbundet omfattar är 2 890 km 2 vilket ger drygt 10 invånare per 

km2
• Det längsta avståndet mellan förbundets södra till norra del är cirka 15 mil. 

Figur 3, Räddningstjänsten Östra l(ronobergsl~:;;::~iska om·;~:Jt}\ 

I tabell 1 nedan redovisas inv~narnntal1~tiQt1;3/lt~Jftfä;>;g;~~)mJJ61fä?ha i de tre kommunerna 
Lessebo, Tingsryd och Upp}(t~}H:~f%~gr~ a·~\fäg~{~)g~:'tfö,rs~JWffJ~-~rna anges inom parentes. 

:f\ <\i\. \[t: \:}. 
Ta be 11 1, I A:0~n a ~-~Mf8~RHQ.d ~ti::t:1_M'.ffiwfvm~r...pero;fqt{i;~ I i ng. 

K.lavreströrn) 

Totalt 9288 Totalt 8059 

7 

Församlingar 
i Tingsryd 

Tingsås 
(Tingryd) 
Almundsryd 
(Ryd) 

Urshult 

Väckelsång 

Södra 
Sandsjö 
(Konga) 

Antal . 

Invånare 

3648 

2179 

1798 

1272 

1050 

Linneryd 1031 

Ålmeboda 859 
(Rävemåla) 

Totalt 12156 
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5.1 Riskbild 

Utgångspunkten för de i handlingsprogrammet angivna målen och förmågan för organisationen är 
den riskbild som råder inom de tre medlemskommunerna. I programmet redovisas delar av 
riskbilden enligt förbundets riskanalys, framtagen 2014. Syftet med en riskanalys är bl.a. att den ska 
utgöra underlag för beslut om mål med räddningstjänstens förebyggande arbete såväl som dess 
operativa förmåga. 

En form av /]kvitto" på den bedömda riskbilden är statistik över inträffade olyckor. Det vill säga hur 
ofta olyckor inträffar, vilka "händelsetyper11 det är och konsekvenserna av de inträffade olyckorna. 
I Sverige genomfördes under 2014 drygt 93 100 räddningsinsatser. Genomsnittet för riket per 1 000 

invånare var 2014 9, 7 och för förbundet 12,4 insatser* /1000 inv. 
*)Exklusive IVPA och övriga händelser 

,;)_:'.:: . 
'<<).. :/t.::·: 

Tabell 2, Insatser utifrån olyckstyp 2004-2013 :)!{ ;(;fi ?\:\,: 
o'lyckstyp i Ar 2004-20.13 Totalt: 2004! 2005 2006 2007::}~o·os 2009 , :,~ti~O 2011 • 2ofai\2013 Medel 

~:!~!IE;;~ad m ~~. ~: :; ~~ :;!g;;'"5"1l!f'.t:;;;@fw j~; :; 
Utsläppavfarligtämne 131' 4 4 :'.:tit 7 1 ·,.- .. -.·,·w,.,, · 22 11" 13 

~Efä[~f ouod ~I hf'i(J' f lif iii;c; r\%:1~;::· T''i,;ji i if i, 
:f:~:~v:::~:k:~:auendr ,;;:Jtm?ff\::::;.·-,,:tkfI}j,ffo\t~i,_··::t~ttiI:F!' 1:: ! ~. ~~ :: 
:::~:~~;1.~1i~i:d.~~;~:s,. ~!i}}\:~j_]];J:tt .. 10~ ,,~~ntt~1~-.· s:; ~:: ~~: 1~1; !4~·.·,;.: ~; 
AnnanhJalpt,11:ambulansp:-::. 53 ·,:-z0>:-:-:-:-:·10:-:,:-::: 5, ·,·-:<·:'2·:-:·/ 4 6' 10, 6; 6: 5 

Tabell 3, Jä:fö111:::::';}ål4::;,1\1\y:::;~~~;;~et och per kommun 

OlycksWft\ \/\. Summa'å'.ij:t~I rik~i\;. Genomsnitt per kommun 

Bra94tffägnad '?fä:: {(i 9 66:C 33,3 

Brancf~tJ,._byggn~g,_. '\ :}}>. _l~@4 590 50,3 

Trafikolyc'l{~)i:-:il?!f' '',:•::t@ui~Ifti6 299 56,2 

Utsläpp farlig(~fune 2727 9,4 

Drunkning '\\\... 398 1,4 

Tabell 4, Jämförelsetal år 2014, urval olyckstyper och kommunalförbund 

Kommunalförbund Invånarantal Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka 

Västra Sörmland 42187 60 56 98 

Östra Kronoberg 29 676 35 54 73 

Öland 25179 25 38 36 

Mitt Bohuslän 24542 25 46 67 

Emmaboda/Torsås 15 934 34 22 44 
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I figur 4 nedan visas de sex vanligaste olyckstyperna under åren 2004-2013. Det som utmärker sig är 
att "IVPA-larmen" {I väntan på ambulans) är en typ som ökat de senaste åren. Från 2013 till 2014 

ökade antalet IVPA-larm från 41 till 80 (prel. statistik för 2015: 70 IVPA-larm). 

L. 
0 

140 

120 

100 

f 80 
ö 
rn 60 1: 
,::i: 

40 

20 

0 

Olyckstyper 2004-2013 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

/;:\::t~\·:.,:,, ~,:;tfJf~;~i/}BffI/~1~{;;:~,-
Figur 4, De se)( vanligast olyckstyP,~,ma-vkl ,irt~,:itser 2004"201~: ·,\::,;::') 

/~},_ ,::{}{., . ;·\t\ '\;};·:,. 

......... Automatlarm, ej brand/gas 

=lil-Trafikolycka 

~- Brand i byggnad 

-il'<- Brand ej i byggnad 

"""*-' väntan på ambulans 

-e- Utsläpp av farligt ämne 

5.2 Olyck<?.[ måcl personskijqpr sqfä följd Mf: 
Tabell 5 ne°/fäh g~fa~Jf:~iW:~~y_risfäiY\J9:tlJ}i9:g:?:J~-~do(~§'6fforanleder vård på sjukhus i samband med 
en olycka. Beträf.itiieie fal'f~:fiWkpr äTä~t);å att:~wa~~t ett fåtal av dem klassas som "olycka som 
föranleder_ en rä:&'.~11ingsinsat~;;%Jh .. åt;WfR11} så led;·; inte i tabellen nedan. Händelsetypen 

förekomrti'iir·doc~ffte.kvent i sambl6·P. medt\/8A-larm. 

Ta beiJ}i1:;,la d a d>(!~;HJtwnn J!t~ med lems kommun 2014 
· .. ,-.. -, ,,.,,,·.· • ' ' _..,...,._ • -'• • ,, [a··c" ~ • 

GenomsnittfZo}Jf::.. 2014 ocWI~~rffifusnitt per 1000 invånare och år 2010 - 2014 

Svårt skadadlij:S~. omkomna vid händelse "IVPA" ej medräknade. 
(internt rapportsy~f~!'n.CORE) 

Lindrigt , /f~r /lOOOlnv 0 Svårt* / år /1000 invo Omkomna* / år /1000 lnv o 

år år år 

Uppvidinge 21 27,8 3,0 4 6,4 0,69 1 0,4 0,04 

Lessebo 6 15,4 1,9 5 3,2 0,39 3 1,0 0,12 

Tingsryd 23 27,4 2,3 11 6,4 0,53 0 1,6 0,13 

50 23,5 2,4 20 5,3 0,54 4 1,0 0,09 

*) Som svårt skadad bedöms de som sannolikt blir inlagda på sjukhus och med omkomna avses de som avlider i 

direkt anslutning till olyckan och inte senare ex. på sjukhus. 
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5.3 Bränder i byggnad/byggnader 

Bränder i byggnader inträffar i genomsnitt ca 45 gånger årligen inom förbundet. Fördelning utifrån 
byggnadstyp: ca. 65% bostäder, ca. 13% allmänna byggnader1 ca. 9% inom industrier och ca 13% i 
övriga byggnader. Dessbättre är personskador i samband med bränder i byggnader inom RÖK:s 
område ovanliga. Enligt nationell statistik1 2010- 20141 omkommer i genomsnitt ca 102 personer 

årligen i samband med bränder. För förbundet är motsvarande siffra OA. Nästan samtliga 
dödsbränder inträffar i bostäder. 
En brand i byggnad drabbar sällan många. För de som drabbas är händelsen, beroende på 
omfattning, dock en tragedi. 

~~
4
,:;:rna~~,~~~~db~~~~::nad" som avses är tex. skog och terrä~~:;:::~rar, bilbränder etc. 

Förbundets yta är till största delen täckt av skog vilket också gör sk~f~n till en_yJiflg:,f!äring och 
resurs. Sågverksindustrin har genomgått en strukturföräl)J:lring vilket\t:t:t; till aA/J~til:tt::~ågverk inom 

medlemskommunerna minskat. Förändringen påverkar g~~ki,nt~ virk~lo'foi_get, och dä//rj:~d 
verksamhet inom skogsbruket, enär det är mer avhängigt'Mtimii.hg-, ~fteAllg~J),.f.?Y!'läWiiser etc. 
Skogsbränder innebär, beroende på omfattnin'.g, förlust av s1tr.~. ek6NåföJJ.~a ~lM~Wm{~ kan även 
hota bebyggelse. Utifrån de ekonomiska värd~~~)pm står på sp~(r.n~$.f~Ji~W~g-~_Jin skogsbrand tas på 

. ·.·:::.;,:-. ·,:-•,-!-:<•:,:-~_.:,;-~ ''<·~·~-;..~ 

största allvar, beaktat att den är resurskr~'l-'.,;indeiqt!:l.minst över tio/?' ·.·., 
För att bl.a. främja mångfald av insekt~/)fä~\,äxte/if~9rjvs s.k. naiUfy~rdsbränning av de större 

::::::.~ '<<.:~:;~~~~. ·,:;~;:;:;. 
skogsägarna. Förbundet är i detta sarri't)'(9_nhang positivtil_ty.~rksam_bleft~n under förutsättning att 

inlämnade bränningsplaner vjf![Wf:~r ~M~9~~:g!t~l8'.tP..F.t~t~HitgR.QfWfterhetsnivå. De erfarenheter av 
o'' ;s·, ,;,,:. ••· .·.·-.·-·.•>:,;, ·. ., ··-· .-. , . --"~-·'· ,· .·, . ,._. _-.-,,. -,".~~- . '-"'•"-,', ',. '-.~.~,/ 

brand i stående skog som 11f;i;Jethi' sättgörs av· "skogens}:t9lk" ä'iJ5'i-a, inte minst med tanke på att den 
kompetens sorft}rhålls ka;B(t~p viktiit}esurs i sambandf!t\ed en okontrollerad skogsbrand. 

Bränder i fo5(.i;l-9n,,cptJtcJJ!)f?r et'ak~.r,,gft&fo!qgcJ stör;r:~;-~~hi~kvenser. Beroende på var objektet 
står/är place'/~t,fiirW~f~:in\~Yg~w,~;::~lå b}i~:~$.n,ifätt;r kan de dock orsaka omfattande skador. 

5.5 Tn;!J~~lyc!I':, '1i)\/%k \;1:)fi, 'Y 

Näst ~~!V'tallolyck~NlMrafikolyckc/t}~;fn enskilt vanligaste orsaken till personskador. Under 
femårsp~fiQ.den 2Q;l.O tilllQl:J- larmi~is styrkor från förbundet i genomsnitt vid 95 tillfällen årligen 
till olika t;if(~Sl,!Y:t!l6f Förbl1Mftq_$Jf1J~t genomkorsas av flera både riks- och länsvägar med hög 
trafikintensitl6fj[r;nfört med andra risker, t.ex. brand i byggnad, är trafikolyckor svårare att 
förebygga bero~'~ffkpå att trafikmiljön är mer dynamisk. Även om förbundet givetvis ska medverka 

till att minska antaI~fltY..rkor i trafiken finns det andra aktörer som har både ett mer tydliggjort 
~.-~· 

uppdrag och bättre förutsättningar. Förbundets insatsberedskap i form av kompetens och utrustning 
måste inom detta område ständigt ha en hög prioritet. 

5.6 Farligt gods-/ kemikalieolyckor 

Av kartan i figur 5 fås en uppfattning om vilka mängder som transporteras på vägar inom förbundet 
under en månad. Omfattande farlig godsolycka under transport har under den senaste 10-
årsperioden inträffat endast en gång i samband med att ett fordon (bil och släp1 feb 2007) lastat med 
gasol gick av vägen och välte inne i l<osta tätort. Dessbättre utan läckage. 
Ett omfattande utsläpp av svaveldioxid inträffade emellertid i samband med leverans till 
pappersbruket i Lessebo i juni 2011. Största risk för en olycka föreligger generellt sett i samband med 
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lastning eller lossning. Transporterna omgärdas av ett stort antal säkerhetssystem, både tekniska och 
organisatoriska varför sannolikheten för omfattande utsläpp av farliga kemikalier är relativt liten. 

Skulle det trots allt ske ett utsläpp kan konsekvenserna bli mycket omfattande med betydande 

skador både på människor och i miljön. 
En risk för allvarlig miljöpåverkan som normalt inte räknas till farligt godsolycka är läckage av 

dieselbränsle från drivmedelstank på lastbil vid trafikolycka. Med tanke på den stora mängd 

styckegods, timmer, flis och annat som transporteras, och, det faktum att dessa fordon kan ha upp 

till 1 000 liter diesel i tankar finns vid olycka och läckage stor risk för miljöskada. 

Händelsetypen farligt godsolycka kräver särskilt kunnande och speciell utrustning vilket medverkat 

till att förbundet samverkar med övriga räddningstjänster inom länet, såväl som organisationer 

utanför länet, för att skapa en nöjaktig beredskap (projekt "l<em 

VÄG 

- 165000 • :200000 
- 132000-165000 
"""" 99000-132000 

66000. 99000 ;, 

= 33000 • 66000 
100- 3oOOO 

:i:~:r5::~~,~t1:f.1!ff !:rt;!l~~1t)i:tir,/?? 
5.7 Naturol~:~J~k:,, 
Händelser av karaktä'7ii{naturolyckor har inträffat. Stormarna Gudrun och Per samt översvämningar, 

även om de till sin utbredning var lokala, är talande exempel. I september 2010 inträffade ett 
partiellt dammbrott vid Granö kraftstation. Även om denna händelse inte direkt går att hänföra till 

naturolyckor hade konsekvenserna kunnat bli fullt jämförbara. 
Naturolyckor klassas normalt sett inte som räddningstjänst i lagens mening. Vissa delhändelser i den 

större naturolyckan kan dock vara räddningstjänst, dvs. hastigt uppkommen fara och behov av ett 

snabbt ingripande gör att det finns en skyldighet enligt lagen om skydd mot olyckor för kommunen 
(läs;räddningstjänsten) att ingripa. Även om inte räddningstjänstorganisationen har ett så tydligt 

utpekat ansvar vid dessa händelsetyper så står de samlade resurserna till medlemskommunernas 

förfogande. Förbundet ska dessutom medverka i kommunernas planering av sina krisorganisationer 

och delta med ett s.k. samverkansbefäl i kommunernas krisledningsstaber. 
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5.8 Övriga olyckor 

Till kategorin hänförs bl.a. drunkningar, arbetsplatsolyckor, explosioner, personer eller större 
tamdjur i svår belägenhet etc. Med undantag av "explosioner" inträffar ett antal mer eller mindre 
allvarliga av de övriga varje år. Inom förbundsområdet finns många sjöar och vattendrag, friluftsliv 
såväl som sportfiske är vanligt förekommande. Möjligheterna till denna sorts aktiviteter ingår i 
medlemskommunernas ständigt pågående arbete att tydliggöra och förbättra attraktiviteten. Skogen 
som resurs har nämnts tidigare i samband med "brand ej i byggnad0 /skogsbrand. Skogen är också en 
arbetsplats för många och olyckor med allvarliga personskador inträffar dessvärre. 

5.9 Farlig verksamhet 

Inom förbundets område finns två anläggningar som av Länsstyrels~J'.~:Jååms bedriva farlig 
verksamhet enligt 2 kap. 4§, lagen om skydd mot olyckor. le~seb6.r>#p~(,J.\äLes{~1:>9$ruk samt 
dammen i anslutning till Granö kraftstation utgör s.k. 2-4 anläggning~:~. Detalj~r:~a~·:,i.tppgifter och 

~::;:;::\ ,::::r;~:::• ··,<:\:~· ... 
beskrivningar över dessa båda objekt finns i förbundets ris.J<analys, fråJ'!)Jagen 2014. ·:\\ .. 

· 

1l}(>r\.·.. ··'.?}?\.,... }:t1 
6 Förebyggande och förberedande verksådph§tttJöre)~HY:9:~:~fäW 
Skedet "före olyckan" innefattar ett flertal de,Jl:\X· Olycksföreb$igpnd-~]'}Sfm .<1v -~~6d\1:ij' kommunerna, 
näringsliv och allmänhet med utbildning, into>M~tiS>n och rådgi0;til.tJg}'i(6~h-,Hfättatt räddningstjänsten 

är myndighet inom 1agområdena s1<yd~:;Jiföto1yckM);,s:;h brandtarrrl(pch explosiva varor ingår även 
tillsyn över lagarnas efterlevnad och dj[~fåndshante~Mb~idare förbJtMande i form av 
utrycl<ningsorganisation, 1armp1aner, ~i~:i!.c.;Jni11g, 9:i..m!ng;:G'fj:9~rhåt!4vJå~don och materiel etc. 

~~~ ~~:~#;h~;~;~;;;};!;;~:j1;~;~;;;~1;:;~~~en an~arar enligt 
förbundsordnin~M;•\'fädditiHg~SJ~nsf~J{l:~stra 'kf0}IpJ?.~rg. Dock är förebyggande mot andra olyckor än 
de som föranled'~fräddningsir{%ts.und~}i:l;f)gna. För denna kategori åvilar ansvaret respektive 

medletl),§E'.~t.nmuW{(g~ddningstjäritt~p ha?fi).~_des att utföra tillsyn inom verksamheter och 
byggfl:~;~if'. ·som ett'l~'.itkontrollen·;@Jifterl~vnaden av lag om skydd mot olyckor får 
räddniWi~:tJänsten .me.å[thu:!e föret/l~anden och förbud som behövs. Besluten får förenas med vite. 

RäddningJ{fäti.~tiJift~all ~il1fö~tOfi:f#h1unens skyldigheter avseende rengöring (sotning) och 
brandskyddsiJ{t~11 av fasta fö;b/änningsanordningar uppfylls. Frister för rengöring skall fastställas 

av förbundsdirekW6hen. 
Förbundsdirektion~~Ifåt:rneddela förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande 
förebyggande åtgärde/;ot brand. 

6.2 Ansvar enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 

Tillsyn över efterlevnad samt tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
genomförs av Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Som ett led i att utföra tillsyn får 
räddningstjänsten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i lagen 
ska efterlevas. Besluten får förenas med vite. 
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6.3 Byggprocess och fysisk planering 

Det är viktigt att arbetet med byggnadstekniskt brandskydd är en naturlig del i byggprocessen. 
Räddningstjänsten ska medverka till, och ta initiativ för, regelbundna avstämningsmöten med 
handläggarna på respektive byggnadskontor. 

Räddningstjänsten ska vidare utgöra stöd till kommunerna vid granskning av 
brandskyddsdokumentationer i samband med bygglovsprövning. 
Beträffande fysisk planering ska räddningstjänsten, utifrån sitt kompetensområde, utgöra stöd till 
medlemskommunerna genom att granska översiktsplaner, detaljplaner etc. ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

6.4 Övrig skadeförebyggande verksamhet och remissärenq~fo 

Räddningstjänsten är remissinstans vid prövning av ansökningar ortfäi.~eringstillstånd, och, till 

polisen vid ansökan om tillstånd att driva hotell- och pensionatsrörJfäf?, offentUtd~.mmankomst etc. 

Vid verksamheter där en stor mängd personer kan samla@m5~mpel~if~~~:s.tJva;1:!:;:::~~i~,~/:.~riader, eller 

där brand och olyckssäkerheten är av större vikt, exemp~!Qii\{li'f~l[iga ö~i;fä~ttningar s.~f/ 
räddningstjänsten kunna ge stöd i form av sa:råd, lnform;/J~~~f@\':,@!;:;;:;:::if!Sf1li? 

~~:i~~~~~d;~~!o~~hk~~:~::~~i:r~n9f9'f:Jbyg~!(~:di%Rfh skade~J
1
Mi{i:nde är en grundförutsättning 

för att syftet med lagen om skydd mofi'.6)yckor ska u1Wt:~!i- Räddningff:J~nsten ska ha en utbildnings-
·:;::::~',~. ··\X:,.r /.:. \:::::~ 

och informationsverksamhet till dem söm:.~-ft-~r,fr.~g9.r sådäittuns~,p/Med tanke på personell 

resursminskning som följd ~y,J:tWktJ~m.,1Jiti8'~:Jt~Mtiii~tt~?:-~·M'~nt~Jf;tt vara tveksamt huruvida 
efterfrågat beh.o.y kan komBfä::att tillgö:~:<;>ses. I förekomiti~nde fall skall behov inom 
medlemskqmn~hkernas verl~i[(D:ti,eter/i~.~mpelvis skol?}8:8h äldreomsorg prioriteras. 

6. 7 Larm;;:~ 1/f f f ii1lii)$)!\h'{\'.@f C:'W !tq{,i/;:jf1F 
Planer för vilka st~ilioner som iffft(~.!t skå':l~xrnas i händelse av en viss typ av olycka ska finnas 
upprätt8~l}ich iJ{Jgpa i larmop;}Jt?iren~l@y1>tem. Planeringen görs utifrån geografiska områden, 

/?::~;:.:.'.:.,'· -.::;:,:?,'. ::~?:~. .· 
s.k. inJzjJszoner, ellerm~r..specifika obJ$J<t, exempelvis 1+2-vägar. 
När o;-Jfä:i;qrens f9x~å!~tså.rnedgedih Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansluta sig till det 

'{:~~}~·. .-:~~};'.;, ··.:~}:~~~:'i .. ,, ~.,;,{7~;;~:f 
system för"l~fl;};1J:1Jt)g'av räddfö~·t:{i}f/rkor som benämns "dynamisk resurshantering". 
Möjligheten fö"f:t.gr.,c.ibbade att kunna larma räddningstjänsten bygger i första hand på fungerande 
telefonsystem s~ffi:\hwdger kontakt med operatörens larmcentral via 112. Vid telestörningar gäller 
primärt att förbund:t(!pheter ska kunna larmas dels via tryckknapp placerad utvändigt på 
respektive brandstation, och dels via egen terminal inom brandstationen i Lessebo. Vid omfattande 
telestörningar ska den enskildes möjlighet att larma, utöver nämnda tryckknappar på brandstationer, 
i görligaste mån säkerställas via utplacerade mobila enheter. Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska 
aktivt medverka till att regionala riktlinjer och förutbestämda platser för mobila enheter tas fram 
inom ramen för Räddsam Kronoberg. 
*) För närvarande sos Alarm 
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6.8 Utbildning/övning 
Insatsförmågan är starkt relaterad till personalens kompetens. För att bibehålla en adekvat 
kompetensnivå ingår goda möjligheter till utbildning och övning i det förberedande arbetet. 
Övningsverksamheten ska med hjälp av schema utformas så att den speglar riskbilden, och därmed 

tänkbara händelser, i de olika kommunerna. 

6.9 Drift och underhåll 
Väl fungerande fordon och utrustning är, såväl som personalens kompetens, en avgörande faktor för 
insatsförmågan. Räddningstjänsten förfogar över ett 25-tal tyngre fordon innehållande släck- och 
räddningsutrustning och/eller viktiga system, exempelvis kommunikationsutrustning och 
släckvattenpumpar. Ertqrd~fligå}f~urs'~r}egrla.~11et~Ytä1aäej ska finna{:tör.att sköta det underhåll 

_:\:(.;:z,~···-·-·-· 
och den förnyelse som behövs. <<,:-:

:::,;::::.' 
;_·;:_•:.:; 

• Il J/ )) .::,::{:>: .. 
7 Operativ verksamhet, under olyckan :···. ·:}:f····::t>: .. 
Den operativa organisationen består av tio deltidsavdelrffog?J,.fem st~t(~:n~r utan be;~ij~J~_apskrav 

och räddningsledning (två insatsledare/RCB}, se tabell 4. ~~.J$Vti~.9~ tide'Pb}gg~r på e:tdf 
:•;.: •:- . '-~<<<·~ .. _., ·.-•',.;, :<: -:7:-: ,;-. ,,-,;-:-·f ->~·:·:·--:· 

"normalläge", dvs. ingen pågående händelse. Insatstiden, tidfn fråiflå:tm.till dess'~ffifrisåtsen kan 

påbörjas, varierar dels beroende på var olyck~Jp:!fäffar och dJilJ:J.er9..~ff,~J::~y;,~.yentuell pågående 

::::;16, RäddningstJ·änstens oplr.f.'.~: b::~Ä)~g\, 'itf(:: •••••••••••·•· 
,',-\,~~~·· ,•.,,.,L~.~. ..<~:~).:•;;;~ 

Konga }:'.:fa -~:{il}., ··e:::fa). 5 Ej beredskap 

Len~gi,yijif" · <ik:,.. 3 '\\ri 1 18 5 minuter 

LesseBqt~. . .. ''?tt... 4 }fi) 1 22 5 minuter 

Norrhult ··\f{?. 9 7 minuter y· ?·' 

1 

3 1 

Rävemåla 1 1 9 6 minuter 

Skruv 5 Ej beredskap 

Tingsryd 4 1 22 6 minuter 

Urshult 5 Ej beredskap 

Väckelsång 5 Ej beredskap 

Åseda 4 1 22 5 minuter 

Summa 23 12 188 

14 

Minskning 1 anställd 

Minskn. 1 bm beredsk. 

Minskning 1 anställd 

Minskn. 1 bm beredsk. 

Minskn. 1 bm beredsk. 

Minskning 1 anställd 

Minskning 1 anställd 

Minskning 3 anställda 

Totalt minskas 

beredskapen med 3 bm, 

och anställda med 17 

jämfört med organisation 

enligt handlings-program 

2011-2014. 
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7.1 Räddningstjänstens förmåga 
En enskild räddningsstyrka, oavsett beredskapskrav eller ej*, förväntas kunna vidta initiala åtgärder 
vid alla olyckor. Styrkor från s.k. beredskapsstationer förväntas, utan förstärkning, klara mindre 
olyckor, exempelvis brand i fristående container och undersökning. Med tanke på att merparten av 

förbundets beredskapsstyrkor endast utgörs av färre än fem personer förutsätter de flesta 
händelser/olyckor att flera räddningsstyrkor larmas, och, att samordning kan ske. Speciella resurser 
skall finnas samlat på vissa stationer vilket gör att i vissa fall kan inte fullt adekvata åtgärder vidtas 
förrän just dessa är framme på plats. 

I sammanhanget måste framhållas att det är den enskilde som har den första möjligheten att ingripa 
vid en olycka. Dels genom att larma räddningstjänsten och dels utifrår:tförmåga ingripa innan 
räddningstjänsten anländer. Den enskildes förmåga varierar sannol.i(fBJ:t~~nde på kunskapsnivå, 

:.::::~;:," 
initiativförmåga etc. (\; . >. 

*) Inom orterna Kongo, Linneryd, Skruv, Urshult och Väcke/sång finns ingen personM/fl;!eredskap{@/J/m.rnumerär, 2 bm, för 

'.tt fu/ifö/Ja eo utryckning kan ,aiede, Inte gamntem,. (/';/IT{:,,>,. '!%';/;(,. : >"/ '\\;:-:';: 

Askådliggjort i olika tidsområden ter detta sig på följande s~t,t: <·:?}-:... ::::;::: .J:}/,, 

Förmåga, 11vem/vad" 

Den enskildes förmåga 

',::~·.\ . ·<<-:\;·>~ . <\):/?)}~.:}-:~-
Tidsområde ·?:\ . \)\,. 

Från det att!ilv:;:~i/Q1räffar tills :~'åM1!:::;:::::~ anländer. 
Efterstr~~ih;~ä.rd för~:iit~os den e~I~!J.9e är dels varseblivning 
(brandvcif:ö~r,e eller annat ~V$'.tf,m) oc;M:J~'.f.Mning via 112, och dels någon 

• , . ...>X···;\~',·,·,:,:,·,7/;,~<<··>::1>. '{;:-:,;,, /;-:->>~...;,· 
Jitrirt::~~ .. släcliå'f(c@ifQJigfqJRndE?~U~f:p~grä nsa nde åtgärd. Exempelvis 

;:@/iW;~;;\{fä'c:1 handb;~ndsiälklr.e o2fftänga dörr/dörrar till brandrummet. 
···-:::::{~~-. \)~\ ')?. 

RäddningstJ,ij)),sten?.;,:::::::;i.. iiäfu,9~.::t?tt.~w;l.~r ber(ftj~l(a$~krav föreligger ska en insats kunna 
',·>-'.·~/ .·<?<<->:·'.·;.·:<-·;-; ;_:,. . >>}:<·~-:,~,:-;> •J"<·~<-:<~>~·,. '->:-~·;.;::,~.-~' 

basförmåga · /:::p:-:: ,:.,::\\~påbörfäs~fnom'1ö5nirn.1tefefter larm. Samma förhållande råder inom 

@f ·<·:;dit~r utJg\b.(;lredsk;tJtrav förutsatt att minst två brandmän infinner sig 

·· '\)\ vic:il~rm., o~Mt~n erforderlig körkortsl<ompetens innehas av minst en av 
.. i/}/ "<f::\. dem. "E!*~,mpel p'å generella basförmågor för enskilda räddningsstyrl<or 

.:W?J( "<itt{\::··. är livräJ?riing med bärbar stegutrustning, utvändig släckning vid brand i 

,·,t~'t\i':~jf (3' ·· °''{f:)~Yf JP;i!/i'vissa omed e I bara åtgärder vid transportolycka. 

Räddningstjänsrn}i$\, Inom samtliga orter ska en första förstärkt förmåga kunna uppnås 
förstärkta förmåg~·:1}\t.. inom 25 minuter. Inom vissa orter/zoner, exempelvis Fridafors, 

Räddningstjänstens 
förstärkta förmåga 2 

Särskild förmåga 

··?;::: förutsätter det samverkan med annan räddningsorganisation. 

Exempel på förstärkt förmåga 1 är losstagning vid trafikolycka och 
invändig livräddning och släckning med rökdykning. 

Inom samtliga orter ska en andra förstärkt förmåga kunna uppnås inom 

35 minuter. Inom vissa orter/zoner, exempelvis Fridafors, förutsätter 
det samverkan med annan räddningsorganisation. 

Särskild förmåga/speciella resurser ska finnas enligt följande: 
Terrängtransporter-4-hjusdriven MC, för närvarande i Kosta. 

15 

19



2016-06-XX, dnr 2016/X - 015 

5.k. hävare -för håltagning/ventilation/släckning via tak, i Tingsryd 
respektive Åseda. 
Utrustningsdepå - för luftförsörjning och restvärdesräddning etc., för 

närvarande i Hovmantorp 
Båt på transportkärra -för livräddning på vatten (utöver s.k. 
räddningsbrädor), utläggning av länsar, brandsläckning på öar etc., för 

närvarande i Ryd, Tingsryd, Lessebo, Hovmantorp och Lenhovda*. 
Tankbilar** -för vattenförsörjning vid bränder, och, släckresurs vid 
brand i vätskor, minst 4 fordon, för närvarande placerade i Ryd, 

Rävemåla, Kosta och Norrhult. 
*)Enligt förslaget flyttas båt från Norrhult:ti7U.enhovda 

·-:'.:?::>=·~,·-·.- .... ·.· 
**)Minst 8 m3 

7.2 Första insatsperson, FiP \//\. .r//: C;:\ ... 

Första insatsperson, FiP, innebär för Räddningstjänsten @1ifä:Kronob~}ikvidk~mma~d}(cJtt befälet i 
':;~~r;:<:,'..~~:;:=::... ·-::~) :~>. ,::::~:;::· 

en räddningsstyrka disponerar ett tjänstefordon och kan d~Jtjie"i:fq~ge sig dtf!3MJi_ll ~]y{;,@platsen. 
Syftet är dels att så snabbt som möjligt kunna genomföra nåffäri fciffft~v'.pm~~fäfä~tiåtiird, och dels 
att kunna skapa sig en bild av olyckan för att k((Q.pa bestämm}i~::eff~Rff.Jt::~Jg~.rder som möjligt. 
Möjligheten för befälet att direkt då styr,k_~Jl a~il~:~t~r kunna ge Y~}tffö~tione/Wä' således finnas . 

. ::.)~~-f~I~:;·:., ·-{~f}:}.. ···tr":;:., 
Första insats person finns för närvaral/ffi~ inom orterrfffB.yd, Tingsryd(tith Åseda. Vid beslut om 
beredskapsminskning vid stationen i f{tij}J5,9,nJ!e.::fi.Jp~ti~WJJ1Jomrr(i/;iftas bort och eventuellt flyttas 
till annan ort, troligast LeSS(;p~}ö'r$:~Jq::n N~WtHHiffifö~hJ:i~)N~:rfäNi!)beredskap om totaltfyra 

.. :::;!r·::r·· '.·.,:;::~;::·~ ·-.:~"%;::.;:-. ··::;:::.~:.c· 
personer, bea~t~J placeringi~\i övriga'{qfdon och resurset;)ir svarförenlig med bibehållen effektivitet. 

7. 3 Sa mvi~R-~~~'.m·!gJ~,nq;~:~~:f:~~m:f iiföXQ:~L c::fJJBlt~~ 
Samverkan med::~t{ti/~ o~gäM$Jlj:io;iiI~r en ftffCåJ~ttning för att dels kunna ingripa/ge stöd så tidigt 
som möjligt vid ~Kiplycka och·';r~JMör 'J{f]ktJnna n;itja tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. 

Räddnil)g'4fJänst~'Kla.mverkar m~m~·n ralSfrkp aktörer för att uppnå detta, i vissa fall reglerat via 

;;;;,;!;1:1tt1,::!~~:=!~J~:::::~~!!~f!~\~t~rili!W~Y~%tjll 
);> Närligg(i0:äe kommuner'och kommunalförbund 

,,,..,., ... 
sitil;i.~ast hjälp till drabbade 
Vis}!if~p~cialinsatser och/eller specialresurser, t.ex. vid kemikalieolycka och för 

stabshJi1p 
);> Övriga blåljusmyndigheter 

Hjärtstoppsassistans 
Suicidprevention 

);> Försvarsmakten 
Vissa specialinsatser och/eller specialresurser, t.ex. transporter av utrustning och 

personalförsörjning 
);> Sjöfartsverket 

Livräddning med hjälp av helikopter vid drunkningstillbud 
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} Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Samverkan inom och för samhällets krisberedskap 
Kärnteknisk olycka 
Naturvårdsbränning inom reservatsområden 

} Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB 

Förstärkningsr~surser i form av materiel och viss personal 
} Skogsbolag 

Naturvårdsbränning 

Personal och resurser vid skogsbränder 

7.4 Insatstider 

Insatstid definieras som tiden från det att räddningsstyrkan mottar l~Yrf(fäl dess att räddningsarbete 
kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och angrepps{iij{. 

Skadehjälpande insats 
påbörjas inom 

10 min 
~~ 10-20min ii 20-30mln 
->30min 

~ BEREDSKAPSSTATION 

Q Räddningsväm 

17 

-'•>",; 

\t\ 
::;:·.'.:-

utgår enbart från stationer med 
beredskapskrav. 

Braås, Korsberga, Fagerhult, 
Alsterbro, Algutsboda, 
Eringsboda, Hallabro och 
Ingelstad ingår ej i förbundets 

egna organisation. Operativ 
samverkan sker via avtal. 
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7.5 Utrymning av byggnader med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning 

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får tillgodoräknas som en av 

utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 {industri, kontor m.m.) och 3 (bostäder). 

Tabell 7, Räddningstjänstens förmåga och uppskattad insatstid för respektive tätort 
Tätort Insatstid i minuter Förmåga "stegutrymn.11

, högsta höjd underkant fönster 

Alstermo 10 11 m (tre våningar} 

Hovmantorp 10 11m 

Konga Ej beredskap 11 m, kräver att minst två bm responderar vid larm 

Kosta 10 11 m 

Lenhovda 10 llm 

Lessebo 10 llm 

Unneryd Ej beredskap 

Norrhult 12 

Ryd 11 llm "·>~·:··:·>'.··>:t\·· 
.,,,::., ·. ··~::::;.;;\ .. 

Rävemåla 11 11m 

Skruv Ej beredskap 11 m, ~f;:?yer att minst tvK,fo:n re~1:(ifö;8:~r:9,eyid larm 
• , ,,,:,;;>,._ •. ~-.-~·'.,, ,.,,.~"~,.,','.··' ~-:-' ,',·,·~·,' 

Tingsryd 11 

Urshult Ej beredskap ; ).(i'ii(kräver:~i(minst två bm't~~ponderar vid larm 
•! :,;~:-.~ . ~·>>>>, '.,;,.;,,;,, 

Väckelsång Ej beredskap : (lt m, kräver att rYiifät._två bm ~~~:fi9.nderar vid larm 
·:,•.,,:,·,., <<".<•:•, ~···,:·:<·. '. 

Inom ej angivnq_ orter såväf@iti lari8s,~ygd är insatstid~'H}f9r ufry'funing med hjälp av 
;+?,,. -',~:-:?\_. :~;::? ~.;~;;:~·· 

räddningstjänsfäns stegutrusl6,i.1;1g 18 rt\!~uter eller längr.~:i/: 

7.6 Förrn;~~ sgffi'i~~1åB8h1,g';:I]t:ti~~;~:]V~&:n:8;t~{~1r:~ eller utveckla 

Räddningstjänst~fllhar definllft!Ji:iljiWJi::<2mråd·i:g::~är förmågan kan och bör utvecklas under 

handling~~t9.gra~fu~ts giltighet~Hah -<?\:-=-. 
>'::::c{Sf1f,släckg;~h~ter. KombinJ:rit med t~·i<tisk utbildning, anskaffning av flera, i första hand till 

'\:i)i'.t9tioner/styi~ih~Qm sett ti[lfäumerär inte kan genomföra invändig släckning. 

>- mt~8tti;tgfärna,Wlt:fwt=~~JB:~rgar för förbättringar och effektiviseringar som följd av 
ertareijtWtsåterföring. -·· 

>- Förbättarit~Y möjligheter och rutiner i syfte att minska arbetsmiljörisker till följd av 
exponering:~Q::~pt och rök via utrustning och skyddskläder. 

>- Förmåga unde'thöjd beredskap 

7.7 Räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap 

Grunden är att räddningstjänsten under höjd beredskap ska utgöras av den fredstida, eller normala, 

organisationen. Med hänvisning till nationellt försvarsbeslut och sannolikheten för att nationella 

förändringar även kommer att innefatta förhöjd beredskap/civilt försvar i någon form, ska 

räddningstjänsten noga följa utvecklingen och sträva efter de anpassningar som behövs (se även 7.6). 
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8 Erfarenhetsåterföring och återställning 
För att kunna återföra erfarenheter från inträffade olyckor är det av väsentligt intresse att olyckan 
utreds i skälig omfattning (LSO 3 kap. 10§) så att olycksförloppet kan klarläggas och att den drabbade 
om möjligt får återkoppling på händelseförloppet. Detsamma gäller för utredning av insatsens 

genomförande där utredningen säkerställer att en erfarenhetsbank byggs upp för utveckling av nya 
metoder och ett ändrat arbetssätt. Räddningstjänstens utbildningsverksamhet får också värdefull 
erfarenhetsåterkoppling att föra in i utbildningar till enskilda och organisationer. Samarbetet med 
försäkringsbranschen är en viktig del för att minimera sekundärskador och säkerställa en första 

kontakt mellan den drabbade och dess försäkringsbolag. 

8.1 Återställning .::-/&)\ 
Primärt svarar personal vid respektive station för att fordon och m~fäflel återställs i 
beredskapsdugligt skick direkt efter en insats. Räddningstjänsten sl<~;Ji. ha resurgff:fär att stödja 

återställning efter en insats, exempelvis räkskyddsutrustning och tv~ij\:iv sky-&fJf1ifJ.~r\ 

!;!d~ :~:~~~:::.~ n ~~;ra Krono berg svarar för att olyck~:,,: i~i}~[~::;~~%;~itM~~;,tds va wid 
följande tre nivåer-skall tillämpas: f}~:::. \i\:.. ..;l)'i:i}:)> ..... 

Nivå 1- "vanlig insats11
, räddnin~?.Jfc;l.~,ren,:}it§f:pativt RCt:it}ji:;/do~:~:;nterar via 

insatsrapport {iJ}i?'' · '·?~t~>;, '\\t\ 
Nivå 2 - "allvarlig, större eller s,}~~i.~11 olycka11

, räci'k8Jngsled~($t?~kriver/dokumenterar via 

insatsra p po rt_y,~tV;lfä~~).ssJHiW@:~BifäJ19:r iri~i:i:::fll:?V' 
Nivå 3 - J}IJ)ycket allV:@\Jf~tö-~Mhivcka", .. utöver)~ä~.ningfitdarens dokumentation via 

(;{!" .. ·. '<<:~:::::.,. '//J. '{:-::;:, 
,·, insatsrapport bö,t.:;Hlyck~~tredning göras al\~gen personal "annan än 

"\I\rä;it,'~!;~Å{;~''iiiJJf !~@t1 ~f:f t~;ig)WY 
Samverkan med:Mnan utredar\äfn,ynäigb~t ska eftersträvas. 

8. 3 I ~Jiti1dtvä ;'di:fJ.Q.S \;j~tii\ ·:\\> 
Utvä;8'~fangen av ins'J{~~D:~r ett led fl~n interna kvalitetssäkringen och syftar till att skapa en 
effektiv)J§\tningttfä"nst'M{~)rn.gjef/~:w;son i fokus. Dessa utvärderingar skall ske på någon av följande 
två nivåer: ·,,::ffif}' '"·>'::::;-::t:::,-

Nivå 1-

Nivå2 -

~.~~(~i~:::.. 
11vaii'lnHrisats" I räddningsledaren, alternativt RCB skriver/dokumenterar via 

insats~lt~ort. 
Ensamutredare, vanligtvis ur egen organisation, med erforderlig kompetens utreder 
Insatsen. 

8.4 Restvärdesräddning 

När insatsen har avslutats har räddningstjänsten en skyldighet att meddela ägaren eller 
nyttjanderättshavaren om behovet av bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning (LSO 3 
kap. 9§). Räddningstjänsten har, genom Brandskyddsföreningen, avtal med Försäkringsbranschens 
restvärdesräddning om åtgärder för att begränsa sekundärskador vid olyckor. Avtalet omfattar inom 
vilka ramar räddningstjänsten får agera· efter en räddningsinsats och hur tjänsten ska betalas. 
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Försäkringsbranschens restvärdesräddning har ett ~ätverk av restvärdesledare, som utgör 

kopplingen mellan den drabbades försäkringsbolag och räddningstjänsten. 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Förslag till handlingsprogram för mandatperiod 2015 - 2018 

Bilaga 1, Organisatoriska förändringar och konsekvensbeskrivning 

Bakgrunden till de organisatoriska förändringar, som blir effekten av förslaget till handlingsprogram, 

är medlemskommunernas syn på den kommunekonomiska situationen. Kort sagt, kostnaderna för 

räddningstjänst bedöms vara för höga. Genom ett s.k. ägarsamråd har medlemskommunerna gett 

direktiv till förbundsdirektionen om att vidta förändringar som genererar en kostnadsminskning om 

3,8 miljoner, räknat i 2015 års pris. Kostnadsminskning i den nivån förutsätter organisatoriska 

förändringar, dvs. minskning av personalkostnader. Politiska ställningstaganden under processens 

gång tyder emellertid på att kostnadsminskningsnivån, 3,8 miljoner, justerats nedåt. Alternativ 

preciserande summa har dock ej angetts. Remissförslaget innebär en beräknad kostnadsminskning 

om drygt 2 miljoner. 

Beskrivningen i denna bilaga utgår från samma tre skeenden som anges i förslaget till 

handlingsprogram, dvs. före, under och efter olyckan. Utifrån verksamhetsdelar blir det följande 

schematiska uppdelning: 

Före olyckan 

Tillsyn 

Tillstånd 

Förebyggande verksamhet Byggprocess 

Information 

Utbildning 

Larm planer 

Insatsplanering 

Förberedande verksamhet Utbildning 

Övning 

Drift/underhåll 

Under olyckan 

Genomföra 

Operativ verksamhet räddningsinsats 

IVPA* enligt avtal 
*) I Väntan På Ambulans 

Efter olyckan 

Olycksundersökning 

Erfarenhetsåterföring Insatsutvärdering 

Återställning Sakkunnigutlåtande 
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Före olyckan 

Nuläge 

Verksamhetsdelarna förebyggande och förberedande administreras i huvudsak av månadsanställda 
inom förbundets ledningsorganisation. Vissa förebyggande aktiviteter som brandskyddinformation 
till elever i årskurs två och fem, stöd vid praktiska övningar i samband med utbildningar och 
aktiviteter som "öppet hus" sköts av deltidspersonal. 

Ledningsorganisationen utgörs, under förbundsdirektionen, av tio årsarbeten fördelat på elva 
anställda. Tillkommer två deltidsanställda brandmästare med huvudsakligen operativa uppgifter. 
För så effektiv verksamhet och organisation som möjligt är de ingående uppgifterna fördelade utifrån 
olika ansvarsområden/avdelningar: 

Förbundsdirektion 
9 ordinarie ledamöter 

3 utses av Tingsryd 
3 utses av Lessebo 
3 utses av Uppvidinge 

i 
Räddningschef, 1,0 

i-----. 
Administration 

Stf Räddningschef, 1,0 (2,0 fördelat på 3 anställda) 

(personalansvar RiB, hyresavtal) 

... 
i i i 

Utbildnings- Förebyggande- Räddnings-
avdelning, 1,0 avdelning, 2,0 avdelning, 1,0 

Drift- och underhållsavdelning, 2,0 , 

(drift- och underhållsavdelnlngen leds av brandmästaren 
med ansvar för den operativa avdelningen) 

Förändring enligt förslag 

Enligt direktiv föreslås ledningsorganisationen minskas med två årsarbeten. Reviderad 
uppgiftsfördelning kommer inte att upprättas förrän efter beslut om handlingsprogram (prel. 2016-
06-03). 

Konsekvenser av förändring enligt föreliggande förslag 

Förebyggande verksamhet 

Personell resurs bedöms inte räcka till för att täcka behovet av tillsyner, ej heller för att inom rimliga 
tidsaspekter besluta vid tillståndsansökan enligt LBE, avge yttrande i exempelvis bygglovs- och 
tillståndsärenden. Till saken hör att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) under 
2015 meddelat nationellt skärpta krav i samband med dokumentation av tillsyner och förelägganden. 
Motiven för MSB:s direktiv är bl.a. hänförliga till rättssäkerhetskrav till gagn för den enskilde. För att 
uppfylla nationell nivå på formalia i tillsynsärenden krävs större resurs/mer tidsåtgång än idag. 
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Följden blir att räddningstjänsten inte kommer att kunna leva upp till nationell, såväl som lokal, 
kravnivå. Synpunkter såväl som krav kan ställas av Länsstyrelsen med stöd av gällande lagstiftning 
enär det är länsstyrelserna som utövar tillsyn över efterlevnad av lag om skydd mot olyckor 
gentemot landets kommuner. Vidare att den enskilde inte erhåller det förebyggande stöd som dels 
lagen anger och dels medlemskommunerna genom ägardirektiv ålagt förbundet. 

Inom området "stöd i form av utbildning" kommer verksamheten inte att kunna bedrivas i nuvarande 
omfattning. Dvs. räddningstjänsten kommer att vara tvungen att hänvisa intresserade till annan aktör 
inom området. Privata utbildare inom förebyggande brandskydd finns men det finns, bl.a. ur ett 
operativt perspektiv, fördelar med att räddningstjänsten är utbildare. Den informationsverksamhet 
till skolelever som sköts av personal från respektive station kan komma att påverkas men bör kunna 
fortgå. 

Ett generellt konstaterande avseende den förebyggande verksamheten är att de direktiv* som 
medlemskommunerna meddelat inte kommer att kunna uppfyllas till efterfrågad nivå. 
*) 11 

................ förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att 

denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt 

hotade värden i form av liv, egendom eller miljö". 

Förberedande verksamhet 

Behovet av att köpa tjänster inom områdena lönehantering, ekonomi, reparationer och underhåll 
bedöms öka. Även om beredskapen vid tre stationer minskas och antalet deltidsanställda utan 
beredskap minskar med 7 anställda kommer det ändå att åtgå betydande resurser för lönehantering, 
nyrekrytering, reparationer, underhåll etc. Beroende på omfattning av ökat tjänsteköp reduceras 
nettoeffekten av den beslutade kostnadsminskningen. 

Beroende på tillkommande arbetsuppgifter kan förutsättningarna för nyrekrytering och 
övningsplanering komma att försämras. Detta riskerar i så fall att leda till beredskapsförsämringar 
numerärt och/eller kompetensmässigt. 

Under olyckan 

Nuläge 

För närvarande utgår den operativa verksamheten från femton stationer/orter. Vid tio av dessa finns 
alltid personal i beredskap, vid resterande fem finns från sex till åtta anställda utan krav på 
beredskap. Beredskapsnumerären uppgår 28 brandmän, 10 styrkeledare och 2 RCB/insatsledare, 
totalt 40. 
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Tätort/station Antal bm i Antal befäl i Antal Anspännings- Anmärkning 

beredskap beredskap anställda tid 

Alstermo 2 1 13 5 minuter 

Hovmantorp 2 1 13 5 minuter 

insatsledare/RCB -- - 2 8 1,5 minuter 

Konga --- --- 6 Ej beredskap 

Kosta 1 1 9 5 minuter 

Lenhovda 4 1 22 5 minuter 

Lessebo 4 1 22 5 minuter 

Linneryd --- - -- 6 EJ beredskap 

Norrhult 2 1 13 7 minuter 

Ryd 4 1 22 6 minuter 

Rävemåla 1 1 9 6 minuter 

Skruv - -- - -- 6 Ej beredskap 

Tingsryd 4 1 22 6 minuter 

Urshult - -- --- 6 EJ beredskap 

Väckelsång --- - -- 8 EJ beredskap 

Åseda 4 1 22 5 minuter 

Summa 28 12 207 

Förändring enligt förslag 

Beredskapsnumerären minskas i Norrhult, Lenhovda och Ryd. Vidare minskas antalet anställda vid 

stationer utan beredskap vilket ger följande operativa organisation: 

Tätort/station Antal bm i Antal befäl i Antal Anspännings- Anmärkning 

beredskap beredskap anställda tid 

Alstermo 2 1 13 5 minuter 

Hovmantorp 2 1 13 5 minuter 

lnsatsledare/RCB - -- 2 8 1,5 minuter 

Konga --- - - - 5 Ej beredskap Minskning 1 anställd 

Kosta 1 1 9 5 minuter 

Lenhovda 3 1 18 5 minuter Minskning 1 bm beredskap 

Lessebo 4 1 22 5 minuter 

Llnneryd - - - - -- 5 Ej beredskap Minskning 1 anställd 

Norrhult 1 1 9 7 minuter Minskning 1 bm beredskap 

Ryd 3 1 18 6 minuter Minskning 1 bm beredskap 

Rävemåla 1 1 9 6 minuter 

Skruv - - - --- 5 Ej beredskap Minskning 1 anställd 

Tingsryd 4 1 22 6mlnuter 

Urshult -- - - -- 5 Ej beredskap Minskning 1 anställd 

Väckelsång - - - --- 5 EJ beredskap Minskning 3 anställda 

Åseda 4 1 22 5 minuter 

Summa 24 12 188 Totalt minskas beredskapen med 

3 bm och anställda med 17 

jämfört med organisation enligt 

handlingsprogram 2011-2014. 
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Konsekvenser av förändring enligt föreliggande förslag 

Minskning av beredskapsnumerär vid stationerna Norrhult, Lenhovda och Ryd bedöms få följande 

konsekvenser: 

I och med att man är färre initialt kommer effektiviteten i skadeplatsarbetet att försämras/fördröjas. 

Vid exempelvis trafikolyckor kommer omhändertagande av skadade att påverkas negativt i och med 

att det kommer att ta längre tid att "säkra olycksplatsen". Vidare försämras möjligheterna att på ett 

effektivt sätt kunna förbereda och påbörja losstagning av skadade från fordon. 

Tiden för styrkeuppbyggnad kommer att förlängas avsevärt, i synnerhet inom Ryds och Lenhovdas 

primärområde. Negativa effekter även för områdena med orterna Alstermo, Fridafors och Åseda. 

Specifikt för Lenhovda och Ryd innebär förändringen att möjligheten till invändig Hvräddning 

respektive släckning med hjälp av rökdykare utan förstärkning försvinner. 

Beträffande möjligheten till utrymning med hjälp av utskjutsstege (11 m/3:e vån) kommer de stegar 

(4 st) av äldre, och därmed tyngre, typ att bytas ut, oavsett eventuell förändring av operativ 

organisation. På så sätt skapas förutsättningar att kunna klara utrymning från upp till tredje våningen 

ner till numerär två* brandmän. 

*) Sannolikt innebär uppgiften, att klara resning av utskjutsstege på två man, vissa svårigheter men 
bedöms lösbar i och med lättare utrustning. 

Efter olyckan 
Även om det är frekvent förekommande att det är flera inblandade under efterarbetet i anslutning 

till räddningsinsatser följer de uppgifterna följande huvudfördelning: 

Omedelbar återställning till utryckningsbart skick 

Återställning av rökskydd, tvätt av slang och skydds

kläder etc. 

Insatsrapportering 

Olycksundersökning 

Erfarenhetsåterföring 

Konsekvenser av förändring enligt föreliggande förslag 

Personal vid respektive station 

Drift och underhållsavdelningen 

Dels styrkeledare vid berörda stationer och 

dels RCB 

Brandmästare inom 

förebyggandeavdelningen 

RCB, brandmästare inom 

förebyggandeavdelningen respektive 

utbildningsavdelningen 

Den återställning som av kompetens och/eller tillgång på hjälpmedel måste utföras av personal från 

ledningsorganisationen kan, som följd av förslaget om minskning med två årsarbeten, komma att ta 

alltför lång tid. Skulle det bli som befaras riskeras att beredskapen inte kan upprätthållas på ett 

korrekt sätt. 
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Personell resurs för att, i enlighet med lagkravet, i skälig omfattning undersöka och utreda orsaker till 
olyckorna respektive insatsernas genomförande bedöms bli för svag. Riskeras att utredningar blir 
undermåliga eller inte gjorda alls.Vidare att möjligheterna till erfarenhetsåterföring försämras, både 
avseende förebyggande och operativt. 

Generellt observandum 

Förbundets ledningsorganisation är i högsta grad producerande och stödjande för att organisationen 
i dess helhet ska kunna fullgöra sitt uppdrag inom förekommande områden på ett effektivt och 
kompetent sätt. 

Genom beslutade direktiv ska den ekonomiska ambitionsnivån minskas med 3,8 miljoner, eller lägre 
ej definierad summa. En del i kostnadsminskningen utgörs som nämnts av reducering av 
ledningsorganisationen med tvåårsarbeten. Medlemskommunerna såväl som förbundsdirektionen 
måste i det fall förändringen genomförs aktivt ta del i en process för att även besluta om sänkning 
även av verksamhetsmässig ambitionsnivå. Hanteras inte detta korrekt finns uppenbar risk för 
utbrändhet, hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter, kostnadsdrivande tjänsteköp etc. 

Lessebo 2016-03-10 

Per Pettersson 
Räddningschef 
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