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Verksamhetsplanering 2016-2017 - Sakområde Skydd och Säkerhet
2010 skapades den nationella strategin för att minska bränder i bostäder och genom
utvärdering& forskning, kunskap & kommunikation, lokal samverkan och tekniska lösningar
stärka brandskyddet för den enskilda. Visionen är:

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.
Räddningscheferna i Skåne enades om att skapa en regional strategi för att arbeta mot denna
vision på ett gemensamt sätt i Skåne. Arbetsgruppen har sedan dess bland annat arbetat med att
ta fram en aktivitetskatalog för att beskriva olika aktiviteter som kan genomföras för att stärka
den enskildes brandskydd. Under våren 2015 beslutade räddningscheferna dessutom om en
avsiktsförklaring för räddningstjänsterna i Skåne om att bli Sveriges brandsäkraste region. Det
är nu upp till räddningscheferna att se till att de genomför aktiviteter som främjar detta arbete.
Arbetsgruppen finns till för att stödja, samordna aktiviteter och kampanjer samt skapa samsyn
genom bland annat riktlinjer och rekommendationer. Det är sen de enskilda räddningstjänsternas
ansvar att sprida och använda det material som arbetsgruppen tar fram.
AG Skåne - Sakområde Skydd och Säkerhet verkar även för utveckling och vidareutbildning med
avseende på samarbete och samsyn inom myndighetsutövning samt förebyggande brandskydd i
Skåne. Även detta är en viktig del i arbetet med att bli Sveriges brandsäkraste region.
Det långsiktiga målen med AG Skåne - Sakområde Skydd och Säkerhets arbete är att:
- Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en
tredjedel till år 2020, referensperiod genomsnittet 2008-2010.
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.
-

Antalet bostadsbränder där räddningstjänsten är involverad ska halveras till 2020,
referensperiod genomsnitt 2008-2010.
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
övriga kommunala förvaltningar och åtgärder efter insats.

-

Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka i
enlighet med rekommendationen.
För att uppnå detta ska vi verka för att alla bostäder i Skåne har 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.

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.

Budget
Vi har under 2014-2015 inte haft möjlighet att samverka med de räddningstjänster i Skåne som
har egna kommunikatörer, vid främst sommar- och julkampanj i den utsträckning vi vill. Detta
har lett till att AG Skåne haft ett material som delgetts vid aktiviteter samtidigt som informatörer
på andra räddningstjänster i Skåne har tagit fram eget material. För att skapa en samsyn och
sprida ett gemensamt budskap i hela Skåne kommer stort fokus under 2016-2017 ligga på
samordning. För att kunna skapa gemensamma kampanjer och att AG Skåne är en given part i
framtagande av material krävs att vi inte bara kan bistå med kompetens utan även med kapital.
För att få till ett bra samarbete och möjlighet att skapa ett gemensamt nätverk i Skåne för
kommunikatörer krävs en kommunikatör som arbetar med detta på 20 procent.
AG Skåne vill även kunna fortsätta att sprida tips och idéer och bidra med erfarenhetsutbyte och
inspiration vid vår årliga workshop.
Utgifter:
Arvode + kostnader för kommunikatör
Kampanjer
Work shop
Totalt

120 000/år
115 000/år
45 000/år
280 000/år

Verksamhetsplanering 2016-2017 – AG Automatlarm
AG Automatlarm startades för att öka kunskapen och samverkan allmänt inom detta område.
Gruppen har inledningsvis tittat på om det finns avtal i alla kommuner som reglerar ansvaret
mellan anläggningsägaren och räddningstjänstens åtgärder.
Andra områden som man har tittat på är operativ hantering vid larm, nyckelhantering, tekniska
lösningar, uppföljning efter larm och utbildning av egen personal.
För att uppnå ovanstående ska arbetsgruppen genomföra följande aktiviteter under 2016-2017.
-

Genomföra 4 möte per år. Under brandskyddsdagen på Revinge bör arbetsgruppen finnas
representerade för att sprida information om vårt arbete.

-

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

-

I den mån det går delta i arbetsgruppen som SOS Alarm har för att gemensamt förbättra
kopplingen till varandra.

-

Vi har som ambition att skapa samsyn i automatlarmsfrågor inom Skåne. Aktuella frågor eller
ämnen inom området kommer kontinuerligt att hanteras i arbetsgruppen och om så är
möjligt att utveckla gemensamma riktlinjer, underlag. För att verka för detta ska
arbetsgruppen varje år anordna en workshop/forum för erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling mellan räddningstjänsterna gällande bland annat tolkning och
bedömning av området.

Budget
Vi har under 2014-2015 inte haft någon budget för gruppens arbete men ser ett behov för att
fortsatt arbetet med att delge övriga kommuner genom en workshop.
Utgifter:
Work shop
Totalt

45 000/år
45 000/år

Verksamhetsmål för AG-Kem och miljö Skåne 2016-2017
Att i samverkan för hela Skåne och efter nationella riktlinjer skapa högsta möjliga kvalitet i det
skadeavhjälpande arbetet vad gäller olyckor med farliga ämnen som kräver speciella kunskaper och
resurser.
Verksamhetsplan för AG-Kem och miljö Skåne 2016-2017
1.

Fortsatta utbildning och utveckling av regionala och centrala resurser. Detta innefattar
även kvalitetssäkring av materiel samt medverkande kembefäl.

2.

Fortsatt utveckling med avseende på kunskap, metoder och teknik för de regionala
resurserna samt MSB:s nationella förstärkningsresurser placerad i Skåne. Arbetet sker
löpande under innevarande verksamhetsår.

3.

Omfattande utbildningsinsats för samtliga kembefäl och regionala resurser i MSB:s nya
nationella kemenheten placerad i Perstorp. Enheten levereras vid årsskiftet 2015-2016.

4.

Medverka i planeringen, genomförandet och utbildningen med samverkande myndigheter
inom CBRNE området. Arbetet sker löpande under innevarande verksamhetsår.

5.

Utbildningsinsats för samtliga kembefäl och regionala resurser i MSB:s nya nationella
saneringsenhet som är placerad i Hässleholm. Enheten levereras april 2016.

6.

Utbildning och utveckling av kembefälsorganisationen enligt fastlagd utbildningsplan.
Detta omfattar även medverkan vid konferensen Kem-2016 och 2017. AG Kem och miljö
är även representerade i programgruppen för kemkonferensen.

7.

Vidmakthålla kunskap om skadeplatsorganisation, sanering och indikering i händelse av
olycka med farliga ämnen.

8.

Vidmakthålla PIK-lista för Skåne med kontaktuppgift till aktuella företag som hanterar
farliga ämnen överstigande 1000 årston.

9.

Tema utbildning från MSB angående indikering som blir klar under våren 2016.
Utbildningsinsats sker under hösten 2016 och våren 2017.

Årsbudget
75 000:- kr för verksamhetsåret.
Fördelat enl. nedan.
Medverkan på Kem-2016
Utbildningar med kembefälen enl. utbildningsplan
Medlemmar i AG-Kem och miljö Skåne
Leif Hylander, område Nordost (sammankallande)
Jonas Nylén, område Nordväst
Rickard Lindskog, område Syd
Andreas Bengtsson, område Nordost
Swen Krook kemkoordinator MSB

40 000:35 000:-

Budget Kemberedskap Skåne 2016-2017
Detaljerad budget
Garagehyra
Lastväxlare
Försäkring, besiktning
Kompetens/utvecklingskostnader
Tele data
Utbyte/Underhåll mätinstrument
Utbyte kemdräkter
Övning/utbildningskostnader
Reparationer
Kompressor
Totalt:

Budget 2016
28 000 kr
48 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
140 000 kr
120 000 kr
50 000 kr
10 000 kr

Budget 2017
28 000 kr
48 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
140 000 kr
120 000 kr
50 000 kr
0 kr

501 000 kr

491 000 kr

Anmärkningar

Till regional resurs i Helsingborg

Verksamhetsplan 2016 – 2017
Medlemmar (2015)
Joakim Ilmrud
Dan Svensson
Mattias Johansson
Måns Krook
Gustaf Sandell
Mikael Jönsson

Område Nordost
Område Nordost
Område Nordväst
Område Syd
Område
R-Syd
Svedala

(Sammankallande)

Målet under denna period är att: Räddningstjänsten Skåne kommer att inneha Sveriges
effektivaste och bästa förmåga med avseende på operativt ledningsstöd för större händelser.
Detta kommer att verkställas genom att fortsätta arbeta med de tre delprojekt (se nästa sida)
under år 2016 och 2017.
För att målet ska kunna uppfyllas krävs det att samtliga delar knyts samman när det gäller:
nya Stab Skåne (Människan), nytt ledningsfordon (Teknik) och samverkande mellan
ledningscentralerna + avsiktsförklaringen Skåne (Organisation). Om alla dessa delar knyts
samman och intrigeras till ett tydligt MTO-koncept så kommer det att skapa ett effektivt
ledningsstöd samt en tydlig ledningsorganisation för Räddningstjänsten Skåne, som samtliga
kommuner kan nyttja.

Projektgrupp: nya regionala ledningsfordonet
Detta arbete drivs av en arbetsgrupp som ansvarar för ledningsfordonet. Nedan presenteras i
punktform hur arbetet i denna grupp kommer att genomföras under perioden.






Slutföra upphandlingen, våren 2016
Slutföra påbyggnaden, hösten 2016
Utbildning av stabsoperatörer, hösten 2016
Avyttra det gamla fordonet
Mål, driftsättning senast, 2017-01-01

Projektgrupp: samverkan mellan ledningscentralerna
Detta arbete drivs av en arbetsgrupp som ansvarar för ledningscentraler. Det finns tre större
ledningscentraler för räddningstjänsterna i Skåne. Dessa finns i Hyllie, Bårslöv och
Kristianstad. Idag sker i stort sätt ingen samverkan mellan de olika ledningscentralerna. För
att de olika organisationerna skall kunna hjälpa varandra genom varandras LC under större
händelser, krävs en samlad lägesbild. Arbetet kommer att fokusera på tekniska möjligheter i
att förmedla lägesbilder mellan centralerna.


Skapa förutsättningar för en samlad lägesbild mellan de olika LC i länet.

Projektgrupp: Stab Skåne
Detta arbete drivs av en arbetsgrupp som ansvarar för Stab Skåne. Nedan presenteras i
punktform hur arbetet i denna grupp kommer att genomföras under perioden.





Presentation och förevisning (roadshow) av nya ledningsfordonet och stabsfunktion
för samtliga medlemmar i Skåne
Uppdatering av policy, riktlinjer och styrdokument för Stab Skåne.
Utbildning av samtliga stabsfunktioner för nya ledningsfordonet.
Samövning med ledningsfordonet och stabsorganisation i Skåne.

Sakområde lednings arbete kommer succesivt att ta hänsyn till det beslutade resultatet vilket
utmynnar från arbetet med Avsiktsförklaringen Skåne.

Budget
Aktivitet
1 Slutförande av upphandling av ledningsfordon
2 Stabschefsutbildningar
3 Inköp av materiel till ledningsfordon
Totalt:

Kostnad
20 000 kr
90 000 kr
100 000 kr
210 000 kr

Kostnaderna för att genomföra punkt 1 består främst av resekostnader för eventuella besök
hos teknik projektörer, utöver budgeten för inköp av fordonet. Det kan även tillkomma resor
och eventuell övernattning för besök hos Groth Kaross AB för kontroll av
fordonsbyggnationen. Kostnaderna för de resor som kan vara aktuella bedöms uppgå till
20 000 kr för åren 2016 -2017. Kostnaden 2016 beräknas för 4 personer (projektgruppen för
ledningsfordonet) 2 resor, för cirka 2500 kr/resa = 20 000 kr. För 2017 behövs beloppet för
delfinansiering av visning och övningar med ledningsfordonet.
Kostnaderna för att genomföra punkt 2 består av att köpa in relevanta stabschefsutbildningar.
MSB tillhandahåller en stabschefsutbildning för 9 600:- / deltagare exkl. mat, boende och
logi. I stab finns 9 stabschefsmedlemmar, alltså totalt 90 000 kr under 2016 till 2017.
Kostnader för punkt nummer 3 består av komplettera material till ledningsbussen för ca
100 000 kr. Kostnaderna består av bland annat 70 000 kr för nya kartor, sedan tillkommer
västar, arbetskläder, utmärkning, kontorsmaterial med mera. Detta tillkommande material
kommer att användas i befintlig ledningsbuss men kommer att flyttas över från gamla
fordonet till nya fordonet. Observera att detta tillkommande material inte ingår i upphandling
av det nya fordonet som innehar en separat budget.
Tydliggörande om introduktion av det nya regionala ledningsfordonet.
Det nya regionala ledningsfordonet innehar redan en fastställd inköpsbudget (upphandlingen
för fordonspåbyggnad och teknikpåbyggnad). Det kommer att genomföras en introduktion av
nya ledningsfordon under hösten 2016.
Denna introduktion kommer att innehålla:
 Utbildning av brandmän i Höör i för det nya ledningsfordonet.
 Utbildning av stabsmedlemmar för det nya ledningsfordonet.
 Utbildning av stabscheferna för det nya ledningsfordonet.
 Roadshow och presentation av nya ledningsfordonet.

