Verksamhetsrapport AG Automatlarm 2017-09-04
Gruppens medlemmar,
Peter Svensson har ersatts Tommy Björk i Kristianstad.
Joel Johansson har slutat i Hässleholm och börjat på Rsyd så det behövs en ersättare i nordost.
Per-Olof Nilsson, RSNV.
Johan Persson, Landskrona.
Magnus Fogelberg, SÖRF.
Anders Liljeberg, RSYD.

Workshop Revinge i samband med Skånsk brandskyddsdag den 14/9. Då lägger vi programpunkten
på eftermiddagen så att man kan vara med på huvudprogrammet på förmiddagen. Programförslag är
att vi fortsätter med det nya regelverket på området SBF 110:8 och utförande specifikation där vi har
möjlighet att påverka hur brandlarmet kommer att se ut.

För att minska antalet onödiga larm och frigöra tid för annan operativ verksamhet och beredskap så
måste man se över hur man gör uppföljning på bästa sätt. Samt ser över avtalen som finns med
kunderna, idag går det oftast ut på att ta betalt efter en utryckning.

En del räddningstjänster har börjat se över hur man responderar på automatlarm utifrån tidpunkt,
verksamhet samt riskbild. Kan man ha motringning under normal verksamhetstid eller åka med
mindre enheter, ej påkalla fri väg och utsätta andra för fara när vi är på väg till ett larm som oftast
inte är brand eller tillbud.

Gruppen vill jobba vidare med frågan operativt agerande vid automatlarm: Vilket skall ge förslag på
hur vi kan respondera och prioritera larm utifrån objekt, risker samt tidpunkt.

I övrigt så gäller planen enligt nedan.

Verksamhetsplanering 2017 - 2018 – 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.

Aktiviteter under 2017 - 2018.
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 vill fortsättningsvis ha samma budget för gruppens arbete på 45 000 kronor för att fortsatt arbetet
med att delge övriga kommuner genom en workshop.
Utgifter: Workshop 45 000 kr/år Totalt 45 000 kr/år

