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Handlingsplanens upplägg
Denna handlingsplan syftar till att vara en hjälp för Skånes räddningstjänster i deras arbete.
Aktiviteter planeras i arbetsgruppen och ute på räddningstjänsterna kan man sedan lägga kraft
endast på att utföra aktiviteterna. Handlingsplanen är uppbyggd utifrån de aktiviteter som finns
presenterade i aktivitetskatalogen. Alla dessa aktiviteter ska leda till att uppnå de långsiktiga mål
som räddningsfullmäktige i Skåne har kommit överens om och som går i linje med den nationella
nollvisionen att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand. I handlingsplanen
beskrivs vilka aktiviteter som ska genomföras, när i tiden samt vem som är ansvarig för vad.

Regionala och lokala aktiviteter
Nedan presenteras vilka aktiviteter som ska genomföras på regional och lokal nivå under 2016.
Vissa aktiviteter sker även på nationell nivå men denna handlingsplan är endast till
räddningstjänsterna i Skåne och därför kommer de nationella aktiviteter inte nämnas här.
Däremot har den regionala nivån ett ansvar att vara en länk mellan den lokala och nationella
nivån.
Enligt verksamhetsplanen för 2016-2017 ska varje år gemensamma informationskampanjer
genomföras i Skåne. Dessa planeras i arbetsgruppen och generella riktlinjer för hur de ska
genomföras skicka ut till de lokala räddningstjänsterna. Utöver informationskampanjerna
kommer det anordnas workshops eller andra forum för erfarenhetsutbyte och inspirationstillfälle.
En ambition finns också att skapa samsyn i vissa myndighetsfrågor. En gång om året genomförs
en enkätundersökning som skickas ut till räddningstjänsterna i Skåne som följer upp hur
aktiviteterna har fungerat, vad som varit bra och vad som kan bli bättre.

Våren 2016
Regionalt
Januari

Lokalt

Sammanställa och skicka ut enkät för att
kontrollera hur arbetet fungerar ute hos
Skånes räddningstjänster
Besluta om budgetfördelning

Februari

Planera AG Skånes workshop &
Brandskyddsföreningens workshop

Mars

Skicka ut anmälan till AG Skånes
workshop

April

Genomföra AG Skånes workshop

Redovisa lokalt arbete till arbetsgruppen
genom att fylla i utskickad enkät

Delta i AG Skånes workshop

Riktlinjer för sommarkampanjen
förbereds och skickas till kommunerna
Maj

Förbereda riktlinjer för
Äldresäkerhetsdagen
Planera inför Skånsk brandskyddsdag
Planera inför forum för
erfarenhetsutbyte

Juni - Augusti

Uppdatera aktivitetskatalogen

Tabell 1: Aktiviteter Våren 2016

Medverka i sommarkampanjen

Hösten 2016
Regionalt
Augusti

Lokalt

Tips inför Äldresäkerhetsdagen skickas
ut till kommunerna
Arbeta med uppdatering av
Verksamhetsplan och handlingsplan

September

Medverka på Skånsk brandskyddsdag

Delta på Skånsk Brandskyddsdag
Planera för Äldresäkerhetsdagen

Oktober

Riktlinjer till nationell brandvarnare-dag
och julkampanjen skickas ut (innan
höstlovet)
Anordna forum för erfarenhetsutbyte
gällande myndighetsutövning

November

Utvärdera Verksamhetsplanen utifrån
mätpunkterna

Medverka i kommunens
Äldresäkerhetsdag den 1 oktober
Delta i forum för erfarenhetsutbyte

Planera inför brandvarnardagen och
julkampanjen

Ny organisation för arbetsgrupperna
tillsätts
Handlingsplan för 2017 antas i
räddningsfullmäktige
Skriva verksamhetsberättelse
December

Kom med riktlinjer för uppföljning av
brandvarnarförekomst

Tabell 2: Aktiviteter Hösten 2016

Delta i den nationella brandvarnardagen
Delta i julkampanjen

