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Bakgrund och syfte
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 2011 om att skapa en regional strategi för att arbeta mot
denna vision på ett gemensamt sätt i Skåne. Utifrån denna har sedan AG Skåne - Sakområde
Skydd och Säkerhet arbetat med att beskriva olika aktiviteter som kan genomföras för att
stärka den enskildes brandskydd. I december 2016 skrev räddningscheferna under en
överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne. I denna beskrivs att
förebyggande arbete ska samordnas och att Skåne ska 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 för utveckling och vidareutbildning med
avseende på samarbete och samsyn inom myndighetsutövning, förebyggande brandskydd
samt automatlarmshanteringen i Skåne. Även detta är en viktig del i arbetet med att bli
Sveriges brandsäkraste region vad avser bränder i bostäder, skolor, samlingslokaler samt
industrier.

Mål
De långsiktiga målen för räddningstjänsterna i Skåne 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.
Verka för att andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i
bostäder ska öka. 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 används följande mätpunkter:
•
•

Statistik över brand i bostad, antal omkomna och antal skadade vid brand
(redovisas av arbetsgruppen).
Uppföljning av utbildnings- och informationsinsatser (redovisas via SBF).
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Aktiviteter
För att uppnå ovanstående vision, överenskommelse och långsiktiga mål ska arbetsgruppen
genomföra följande aktiviteter under 2018 – 2019.
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Varje sakområdesrepresentant ska fungera som kontaktyta till ”sina områden”
och förmedla kunskap och erfarenheter från arbetsgruppens arbete.
Genomföra gemensamma informationsinsatser. 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.
Gemensam opinionsbildning med Brandskyddsföreningen i deras pressutskick
gällande ex. skydd mot brand.
Omvärldsbevaka andra kommuners, myndigheters, organisationers och
föreningars arbete inom brandskyddsområdet eller utveckling inom tillsyn,
myndighetsutövning och automatlarm. 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 två workshops per år med syfte att belysa eller skapa samsyn i ett
aktuellt område, sakfråga eller liknande varav den ena inom
automatlarmsområdet.
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.
Arbetsgruppen 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 exempelvis tolkning och bedömning vid tillsyn. Erfarenhetsutbyte ska
också anordnas på hösten för automatlarmsfrågor.
Arbetsgruppen ska ha en tät samverkan med organisationer inom
samma/liknade intresseområden, främst Brandskyddsföreningen Skåne och
SOS Alarm.

Budget och personal
Fokus under 2018-2019 kommer även dessa år att ligga på samordning för att bland annat
skapa en samsyn och sprida ett gemensamt budskap i hela Skåne. AG Skåne vill även kunna
fortsätta att sprida tips och idéer och bidra med erfarenhetsutbyte och inspiration vid vår
årliga workshop.
För att uppnå detta krävs att representanterna från respektive räddningstjänst har möjlighet att
nyttja ca 10 % av sin arbetstid till frågor kopplade till AG Skånes uppdrag.
Kommunikatörsuppdraget beräknas även dessa åren att hamna runt 20 %.
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Utgifter:
Arvode + kostnader för kommunikatör
Kampanjer
Workshop
Workshop automatlarmsgruppen
Totalt

120 000/år
115 000/år
45 000/år
45 000/år
325 000/år

Sakområde skydd och säkerhet anhåller om totalt 325 000 kr per år för att genomföra
verksamhetsplanen för 2018-2019.

Representanter AG SOSOS 2019:
NV
Elin Persson

NO

SYD
David Jutendahl
Jessica Blomqvist

Tobias Ullmark (sammankallande)
Kontakt automatlarmsgruppen: Mattias Östling
Kommunikatör:
Lorena Clarin Larsson
Brandskyddsföreningen Skåne: Per Björkman och Peter Rosenqvist (adjungerande)
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Valperiod
2019 – 2020
2018 – 2019
2019 – 2020
2019

