Mål och Regional strategi för AG Skåne - Skydd och Säkerhet
Långsiktiga mål för AG Skåne - Sakområde Skydd och Säkerhets arbete
1. Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en
tredjedel till år 2020, referensperiod genomsnittet 2008-2010.
2. Antalet bostadsbränder där räddningstjänsten är involverad ska halveras till 2020,
referensperiod genomsnitt 2008-2010.
3. Verka för att andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska
öka i enlighet med rekommendationen.
För att uppnå dessa mål har tre regionala strategier satts upp
- Alla bostäder i Skåne ska ha minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan samt en
brandvarnare i varje rum där personer sover.
Detta kan vi åstadkomma bland annat genom att arbeta med fastighetsägare, samverkan med
socialförvaltningen eller motsvarande och informationskampanjer.
-

Särskild uppmärksamhet, baserat på en lokal riskbild, ska ägnas utsatta grupper i Skåne.
Detta uppnår vi bland annat genom samverkan med socialförvaltningen eller motsvarande och
övriga kommunala förvaltningar.

-

Alla som bor eller vistas i Skåne ska ha förmåga att kunna förebygga och agera vid brand.
Detta uppnår vi exempelvis genom utbildning, informationskampanjer, samverkan med övri ga
kommunala förvaltningar och åtgärder efter insats.

För att veta om strategierna ger resultat använder vi följande mätpunkter:
-

Statistik över brand i bostad, antal omkomna och antal skadade vid brand.
Uppföljning av brandvarnarförekomst.
Uppföljning av utbildnings- och informationsinsatser.

För att uppnå ovanstående vision, avsiktsförklaring och långsiktiga mål ska arbetsgruppen genomföra följande aktiviteter under 2016-2017.
-

Genomföra gemensamma informationsinsatser exempelvis sommarkampanj,
brandskyddsvecka och brandvarnardag/julkampanj. Detta ska ske genom samverkan mellan
kommunikatör i AG Skåne samt kommunikatörer från räddningstjänsterna i Skåne. Arbetet
består i att fastställa budskap, ta fram material och kommunicera ut detta tillsammans med
tips och råd till lokala räddningstjänster. Under brandskyddsdagen på Revinge bör
arbetsgruppen finnas representerade för att sprida information om vårt arbete.

-

Omvärldsbevaka andra kommuners, myndigheters, organisationers och föreningars arbete
inom brandskyddsområdet eller utveckling inom tillsyn och myndighetsutövning. Fungera
som en länk mellan nationell och regional nivå.

-

Aktivitetskatalogen finns som ett stöd och en inspirationskälla för Skånes räddningstjänster.
Arbetsgruppens uppgift är att uppdatera Aktivitetskatalogen regelbundet för att sprida tips
och idéer från olika räddningstjänster.

-

Anordna en workshop per år med syfte att belysa eller skapa samsyn i ett aktuellt område,
sakfråga eller liknande.

-

I den mån det går gemensamt svara på remisser från exempelvis MSB. Remissutkast skickas
till AU och Räddsam för godkännande. Genom ett gemensamt remissvar tror vi på större
genomslagskraft.

-

Vi har som ambition att skapa samsyn i vissa myndighetsfrågor inom Skåne. Aktuella frågor
eller ämnen inom myndighetsområdet kommer kontinuerligt att hanteras i arbetsgruppen
och om så är möjligt tas gemensamma riktlinjer, underlag etc fram. För att verka för detta
ska arbetsgruppen varje år utöver workshopen skapa minst ett forum för erfarenhetsutbyte
och kompetensutveckling mellan räddningstjänsterna gällande bland annat tolkning och
bedömning vid tillsyn.

