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Förord
Den bästa olyckan är den som aldrig händer
Rättviks kommun bedriver trygghetsarbete för dig som bor i vår vidsträckta
kommun. Kommunens handlingsprogram är till för att skapa en säker och
trygg kommun.
Genom att ta del av handlingsprogrammet får du som bor, vistas eller verkar
i kommunen inblick i hur kommunen arbetar med olycksförebyggande
arbete tillika räddningstjänst. Du får också reda på hur vi kan hjälpa dig om
något inträffar och vad vi förväntar oss av dig. Vi har alla ett viktigt uppdrag
att förebygga så att brand och andra olyckor inte sker i vårt samhälle. Det
gör vi tillsammans med dig och med vår kommun samt med andra viktiga
aktörer.
Vi vill använda våra resurser för att hjälpa till i samhället med mer än det
traditionella räddningstjänstarbetet. Vi ska vara en aktiv och involverad part
där vi hjälper vår kommun och andra aktörer i deras arbete med trygghet och
säkerhet. Med detta avser vi inte att ta över någon annans ansvar utan
använda våra befintliga resurser för att bidra till att andra kan göra ett bra
jobb.
Inför varje handlingsprogram tar vi fram en riskanalys som beskriver vilka
olyckor som har skett i vårt område de senaste åren och som beskriver vad vi
tror kommer att ske även i framtiden.
Med detta handlingsprogram vill vi också skapa förståelse för vad du, vi och
övriga kommunen har för ansvar i olyckans alla skeenden. Om olyckan trots
allt inträffar ska skada på liv, egendom och miljö vara så liten som möjligt. I
samverkan med ökad kunskap har vi de bästa förutsättningarna att skapa ett
tryggt och säkert samhälle.
Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. Välkommen att
höra av dig till oss om du vill veta mer om handlingsprogrammet och vår
verksamhet.

Jonny Jones

Kommunstyrelsens ordförande
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I det här kapitelt berättar vi om vad handlingsprogrammet innehåller och
vilka övergripande mål som vi ska uppfylla. Här kan du också läsa vilka
som har beslutat målen och hur de ska uppfyllas.

Foto Martin Litens

1 Inledning
Olyckorna kostar vårt samhälle åtskilliga miljarder kronor varje år, främst i
medicinska kostnader och produktionsbortfall. Samtidigt räddas stora värden
genom olika räddningsinsatser varje år. När vi aktivt och effektivt
förebygger och hanterar olyckor kan vi både minska det personliga lidandet
och göra stor samhällsekonomisk nytta.

2 Syfte
Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) ha ett
handlingsprogram för räddningstjänst, förebyggande verksamhet och
krishantering. Syftet med detta handlingsprogram och vårt säkerhetsarbete är
att skapa förutsättningar för en trygg och säker kommun. Programmet gäller
för samtliga delar av Rättviks kommun för åren 2019-2022.

3 Kommunens samordningsansvar
Vi som kommun har samordningsansvar för det säkerhetsfrämjande arbetet
inom vårt geografiska område och ansvarar för att våra verksamheter
fungerar med så få störningar som möjligt.
Vårt övergripande mål är att ge god service, exempelvis genom att främja
trygghet och en hållbar utveckling. Genom att ansvariga tjänstemän
tillsammans med medborgarna arbetar brett med säkerhets- och
trygghetsfrågor kan vi effektivt skapa förutsättningar för ett gott liv.
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Kommunens säkerhetsarbete styrs av flera faktorer, bland annat:
• lagar och förordningar
• förväntningar från allmänheten
• försäkringsbolagens krav på kommunen som försäkringstagare
• kommunens ambition
3.1 Olyckor går att förhindra
Att planera för säkerhet kräver helhetssyn. Risken för olyckor och skador
minskar när alla samverkar och har ett systematiskt förebyggande arbete.
Alla måste också förstå att vi både kan och måste förebygga skador och
olyckor. Det är också viktigt att genom information och utbildning göra det
lätt för var och en att ta ett eget ansvar för sin trygghet och säkerhet.
3.2 Handlingsprogrammets roll i organisationen
Handlingsprogrammet för en säker och trygg kommun är på gemensamma
områden kopplat till kommunens övriga strategier och policys.
3.3 Risker och omvärldsanalys
I varje kapitel i detta handlingsprogram redovisar vi olika risker, dock inte i
mått av hur stora eller små de är. För att vi ska kunna bedöma hur mindre
och större risker ska undvikas eller hanteras behöver vi också använda
riskanalyser som ett dagligt arbetsverktyg. Det sker genom en aktiv
omvärldsbevakning och ett brett perspektiv med realism och
verklighetsförankring.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av
samhällsutvecklingen både i Sverige och i omvärlden. Hoten har blivit mer
komplexa och globala och en händelse i en del av världen kan få
följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och de pågående
klimatförändringarna blir ett allt viktigare område för vårt säkerhets- och
trygghetsarbete.
Det går inte att helt förutse framtida olyckor och kriser men genom att
analysera tänkbara händelser i relation till olika scenarier för hur samhället
skulle kunna utvecklas, kan vi redan nu anpassa åtgärder och prioriteringar
för att möta framtidens behov.
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Ett sätt är att utgå från exemplen på framtidsscenarier från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB):

3.4

Mål och inriktning

3.4.1 Nationella mål för samhällsskydd och beredskap
Samhället ska ha en förmåga att förebygga och hantera konsekvenserna av
det som riskerar att inträffa. MSB:s ”Övergripande inriktning för
samhällsskydd och beredskap” ska skapa en grund för gemensam riktning i
arbetet och underlätta prioriteringar, kommunikation och samverkan mellan
olika samhällsaktörer.
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3.4.2 Handlingsprogrammets övergripande mål
• Medborgarna ska uppleva Rättvik som en attraktiv kommun att leva
och bo i. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens
verksamheter.
• Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s
medborgarundersökning ska minst 70 poäng av 100 möjliga uppnås
vad gäller trygghetsfaktorn.
3.4.3 Strategiska inriktningar
Handlingsprogrammet visar kommunens säkerhetsarbete i ett antal
strategiska inriktningar:
• Kommunens interna säkerhetsarbete
• Skydd mot olyckor (lagstadgat)
• Kommunens krisberedskap (lagstadgat)
Handlingsprogrammet visar vad kommunen vill uppnå när det gäller
trygghet och säkerhet. Därefter beskrivs på vilket sätt kommunen ska nå
målen. För varje mål finns, där det är möjligt, en indikator som ger möjlighet
att följa upp och mäta resultatet av vårt arbete.
3.5

Arbetssätt

3.5.1 Verksamhetsplanering
Inför varje år görs verksamhetsplaner
Allt vårt säkerhetsarbete har
inom respektive inriktning för att
fokus på att förändra attityder
uppnå engagemang, delaktighet och
och stärka ansvarskänslan hos
effektivitet i organisationen. Vårt
den enskilde.
arbetssätt präglas av samverkan och
samarbete med andra aktörer som kan
och vill bidra till att uppnå handlingsprogrammets mål.
3.5.2 Uppföljning, utvärdering och återföring av erfarenheter
Arbetet och resultatet inom de olika
områdena redovisas i regelbunden
Handlingsprogram – vart fjärde år
verksamhetsuppföljning. Ingen risk är
för liten för att ta hänsyn till. Ett bra
Verksamhetsplaner – varje år
förebyggande arbete minskar risken för
att en liten störning växer till en stor
Egenkontroll – varje år
kris.
3.5.3 Statistik
I enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning
för kommunala handlingsprogram, hämtas statistikunderlagen till de olika
områdena bland annat från Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB),
Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) inkluderat
informationssystemet IDA, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
inkluderat öppna jämförelser, kommunens egna verksamheter och årliga
uppföljningar samt Polismyndighetens trygghetsundersökningar.
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3.6 Organisation och ansvar
Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, har ett omfattande
ansvar för att bland annat telekommunikationer, el- och vattenförsörjning,
transporter, räddningstjänst och sjukvård fungerar. Den enskilde ska kunna
räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka. Det offentliga ska också
ge den enskilde förutsättningar att hantera sin egen säkerhet på ett rimligt
sätt, till exempel genom att kommunen erbjuder utbildning och genomför
olika informationskampanjer bland annat via sociala medier.

Rättviks kommuns räddnings- och
säkerhetsarbete sköts till stora delar
av kommunens räddningstjänst.

3.6.1 Kommunen
Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet med bland annat
övergripande mål.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhets- och
trygghetsfrågorna i kommunen och utövar genom ansvariga tjänstemän
fortlöpande uppföljning och tillsyn över arbetet med det samhällsinriktade
och interna säkerhetsarbetet.
Förvaltningarna samt styrelser för kommunala bolag har ansvaret för att
säkerhetsarbetet inom sina respektive områden bedrivs enligt kommunens
handlingsprogram för säkerhet och trygghet tillsammans med de lagar som
gäller. Räddningsnämnden har ansvaret för lag om skydd mot olyckor och
lag om brandfarlig och explosiv vara.
Cheferna ansvarar inom sina verksamhetsområden för att säkerhetsarbetet
bedrivs enligt handlingsprogrammet.
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren har samordningsansvar för att
kommunens samlade säkerhets- och beredskapsarbete genomförs på ett
effektivt och rationellt sätt. Som stöd i detta arbete finns även personal från
räddningstjänsten i kommunen.
3.6.2 Den enskildes ansvar
Om du som enskild person upptäcker eller får kännedom om en brand eller
annan olycka ska du, om du har möjlighet, varna dem som är i fara och vid
behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller vid överhängande fara för en brand
eller annan olycka. Ditt eget ansvar beskrivs mer detaljerat i respektive
kapitel.
Handlingsprogram för en säker och trygg kommun
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3.6.3 Lagar och styrdokument
Följande lagar och styrdokument ligger bland annat till grund för
handlingsprogrammet:
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
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I det här kapitlet berättar vi om vad vi gör för att öka säkerheten i våra
kommunala verksamheter.

4 Kommunens interna säkerhetsarbete
I kommunens interna säkerhetsarbete finns beröringspunkter till
arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om
extraordinära händelser. Försäkringsbolagen ställer krav och villkor på ett
aktivt systematiskt säkerhetsarbete.
Det interna säkerhetsarbetet ska både skydda kommunens egendom,
verksamhet, anställda och brukare och se till att kommunens verksamheter är
robusta och kapabla att förebygga hot och hantera uppkomna händelser.
4.1 Riskbild
Kommunen är utsatt för många
olika risker genom sin breda
verksamhet och sitt stora
lokalinnehav. Kommunen
ansvarar även för en
störningsfri verksamhet och har
ett allmänt socialt ansvar för
kommunens invånare. Exempel
på risker i kommunala
verksamheter:

Stöld

Elolycka

Buller

Trafik

Svinn

Rån

Olycksfall

Drunkning

Miljöskada

Brand

Smitta

Farliga ämnen

Fallolycka

Våld

Vattenskada

Stickskada

Fuktskada

Vattenpölar

Hot

Inbrott

Klämskada

Trasiga lekredskap

Ras

IT/informationssäkerhet
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Mål

4.2.1 Det här gör du
Varje enskild person är skyldig att förebygga och avhjälpa olyckor. Det är
därför mycket viktigt att också du som till exempel medarbetare, elev eller
förälder i kommunal verksamhet är medveten om risker och har en god
förmåga att göra en första insats.
4.2.2 Det här gör vi i kommunen

Effektmål

Prestationsmål

Antalet
skadetillfällen i
kommunal
verksamhet ska
minska
Kartlägga
riskerna i
kommunala
verksamheter
genom att
genomföra
regelbundna
säkerhetsronder
med
fastighetsägare
och personal
inom skola,
förskola och
omsorgens
särskilda
boenden.
Utbilda och
handleda
kommunens
chefer i
systematiskt
säkerhetsarbete.
Ge elever
kunskaper om
hur de undviker
olyckor och hur
de ska agera
vid en olycka

Ansvarig

Medverkande

Indikator

RTJ

Fastighetsägare
och
representanter
från de aktuella
verksamheterna

Antal
genomförda
säkerhetsronder

RTJ

Ansvarig chef

Utbildare från
RTJ

Andel
utbildade
chefer

Ansvarig chef

RTJ,
Ambulans,
Polis

Andel
medverkande
klasser och
barn

Barn- och
utbildningsförvaltningen

RTJ: Rättviks kommuns räddningstjänst
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Arbetssätt

4.3.1 Säkerhetsronder, arbetsmodell för riskinventering
Säkerhetsronder är en arbetsmodell som ökar riskmedvetenheten och
engagemanget för säkerhets- och trygghetsfrågornas betydelse och ger ett
underlag för ett förebyggande arbete. Fokus ligger på vardagsrisker ur ett
verksamhetsperspektiv.
4.3.2 Kommunal säkerhetsutbildning
Utbildningen som all personal erbjuds ger dem en chans att aktivt kunna
delta i det förebyggande säkerhets- och trygghetsarbetet. I utbildningen ingår
delar som risker och brandskydd, första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
Vi erbjuder också utbildning i systematiskt säkerhetsarbete för chefer inom
kommunen.
Brandskyddet hos äldre ska också vara en prioriterad fråga för kommunen,
liksom brandskyddet i publika lokaler. Personal på kommunala förvaltningar
ska ha god förmåga att förhindra brandtillbud och vid uppkommit tillbud
begränsa skadorna. Berörd personal inom kommunen ska identifieras inom
respektive enhet och erbjudas anpassad utbildning i brandskydd.
4.3.3 Skolans brandskyddsutbildning
Räddningstjänsten erbjuder
brandskyddsutbildning i
kommunens grundskolor och
gymnasium. Den är anpassad
efter elevernas ålder och
innefattar
brandskyddsutbildning,
islivräddning samt hjärt- och
lungräddning. Syftet med
utbildningen är att ge kunskap i
brandskydd och första hjälpen.
4.3.4 Tekniskt skydd
Rättviks kommuns
passersystem utökas och
utvecklas kontinuerligt. Det
fysiska skyddet (skalskydd, inbrottslarm, passersystem och
brandlarm/utrymningslarm) på kommunens enheter ses över och förbättras
kontinuerligt. Vi genomför också åtgärder mot skadegörelse på kommunens
fastigheter till exempel snabb sanering, klotterskydd och information.
4.3.5 Försäkringsskydd
Kommunen har försäkringsskydd för bland annat egendomsskador,
ansvarsskador, motorfordonsskador, miljöskadeförsäkring och olycksfall
inom några av kommunens verksamheter, exempelvis för skolornas elever.
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4.3.6 Organisation
Det interna säkerhetsarbetet samordnas i kommunen och tillsammans med
kommunens räddningstjänst i vissa delar. Det tekniska skyddet ansvarar
RFAB för, Rättviks Fastigheter AB.
4.3.7 Säkerhetsskydd
I ett antal lagar och förordningar finns bestämmelser om att myndigheter och
viktiga funktioner i samhället skall skydda säkerhetskänsliga verksamheter
mot antagonistiska handlingar. Sveriges säkerhet utgör ett sammanfattande
begrepp för den verksamhet och de funktioner i samhället som har särskilt
skyddsvärde och därför finns ett behov av ett tillräckligt anpassat skydd.
Säkerhetsskyddslagen och säkerhetskyddsförordningen reglerar kommunens
ansvar avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan
hota verksamheten, samt skydd i andra fall av uppgifter som rör
säkerhetskänslig verksamhet och därför omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen.
Följande områden skall särskilt beaktas:
• Informationssäkerhet
• Personalsäkerhet
• Fysisk säkerhet
I Rättviks kommun finns en säkerhetsskyddschef samt biträdande
säkerhetsskyddschef.
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I det här kapitlet beskriver vi det förebyggande arbete kommunen gör för
dig som medborgare och besökare

Foto Martin Litens

5 Kommunens säkerhetsarbete för allmänheten
I Rättviks kommun bedrivs ett aktivt olycks- och brottsförebyggande arbete
där kommunstyrelsen styr vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka
områden som ska prioriteras. I det arbetet ingår bland annat att skapa
engagemang och delaktighet bland privatpersoner, föreningar, näringsliv,
myndigheter och andra organisationer.
Syfte med olycks- och brottsförberedande arbete är att:
•
•
•

Olyckor och brott i kommunen ska minska
Känslan av trygghet ska öka bland invånare och besökare
Fler ska känna delaktighet och ansvar i de förebyggande frågorna

5.1 Brottsförebyggande arbete
Kommunens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) består av företrädare för
polisen och olika kommunala verksamheter. Rådet har som huvudsaklig
uppgift att motverka skadegörelse och brott bland barn och unga. Rådet ska
också i bred samverkan med berörda aktörer i samhället samordna och
utveckla det trygghetsskapande arbetet på kort och lång sikt.
BRÅ inrättades efter ett beslut i Kommunfullmäktige 2011-02-22.
Övergripande mål för Rättviks kommuns brottsförebyggande arbete är att
minska brottsligheten och öka trygghet, säkerhet och tolerans. Detta genom
att bland annat verka för att:
•
•
•

klotter och skadegörelse minskar genom snabb sanering på den egna
fastigheten och inventarier samt förebyggande informationsinsatser
mot ungdomar
minska antal drog- och alkoholdebuter bland ungdomar samt höja
debutåldern
minska förutsättningarna för främlingsfientlighet och
antidemokratiska krafter
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5.2 Fallolyckor
Fallolyckor är en av de vanligaste
olyckstyperna och det är framför allt äldre
som drabbas. Detta är ett folkhälsoproblem då
det ofta leder till nedsatt fysik och rörlighet,
ett ökat beroende av andra samt försämringar
i livskvalitén.
Via information och hembesök arbetar
kommunen aktivt för att minska antalet
fallolyckor, genom att verka förebyggande för
att:
•
•

Minska risken för fall
Minska risken för skada vid fall
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Orsaker till fallolyckor:
Nedsatt balans
Nedsatt muskelstyrka
Medicinering
Nedsatt syn och hörsel
Dålig nutrition
Nedsatta reflexer
Den omgivande miljön

5.3 Vattensäkerhet
I vår kommun finns många
vattendrag och insjöar,
Rättviks tätort är också belägen
vid landets sjunde största insjö
Siljan. Varje år inträffar
drunkningstillbud i kommunen.
Simkunnighet är en viktig
faktor för god vattensäkerhet.
Foto Martin Litens
Säkerhetsmedvetenhet och rätt
utrustning i samband med
aktiviteter på is är också en viktig faktor liksom risken för drunkning då
alkohol intagits.
Rättviks kommun ska arbeta aktivt med vattensäkerhetsarbete, såsom
exempelvis med anläggningssäkerhet och information. Arbetet inriktas mot
svenska livräddningssällskapets kriterier för En vattensäker kommun. När
människor är vid kommunala badplatser och bryggor ska de ha möjlighet att
genomföra en livräddande insats. Ytterligare ett led i att förebygga
säkerheten är att du som medborgare och besökare har möjlighet att
kostnadsfritt låna flytväst och isdubbar hos räddningstjänsten i Rättvik vid
behov.
Ägare av flyttbara pooler ska veta vilka åtgärder de kan vidta för att minska
riskerna för drunkning.
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5.4 Pandemi
Genom de senaste årens utbrott av bland annat fågelinfluensan och Ebola har
problemet med en förestående pandemi, världsomfattande influensaepidemi,
aktualiserats. För att kunna följa upp den global sjukdomsutvecklingen
uppdaterar WHO kontinuerligt risken för pandemi.
Enligt MSB:s och socialstyrelsens rekommendationer för kommuner med
flera med samhällsviktig verksamhet, har kommunen fattat beslut om att ta
fram en plan för hur en pandemi ska hanteras. Rättviks kommuns
Pandemigrupp, där krisledningsgruppen och räddningstjänsten är
representerad, sammankallas vid stor risk för utbrott. Gruppen ska då gå
igenom läget samt kommunens pandemiplan. MSB och socialstyrelsen
föreslår att myndigheter planerar för en frånvaro om 15 procent under sex till
åtta veckor, och en frånvaro på 50 procent under två av dem.
5.5 Sociala risker och social oro
Sociala risker är en följd av människors relationer, levnadsförhållanden och
levnadsvillkor. Riskerna kan leda till händelseförlopp och beteenden som
kan orsaka konsekvenser på det man anser skyddsvärt i form av
samhällssystem/funktioner, personlig säkerhet och trygghet, försörjning,
hälsa, miljö och omgivande säkerhet. Sociala risker och social oro är
dynamiska och kan snabbt förändras och orsaka belastningar på våra system.

Handlingsprogram för en säker och trygg kommun

Sida

19(52)

Rättviks kommun

Datum

2018-08-28

Här beskriver vi det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete
som görs utifrån lagen om skydd mot olyckor och lagen om skydd om
brandfarlig och explosiv vara. Vi redogör också för den
sotningsverksamhet som kommunen ansvarar för.

6 Skydd mot olyckor
6.1 Riskbild
Rättviks kommuns räddningstjänst ansvarar för detta område. Riskbilden
omfattar många skiftande händelsetyper vilket ställer krav på goda
räddningsresurser och en organisation där medarbetarna har en bred
kunskap, kompetens och förmåga att under varierande förhållanden arbeta
före, under och efter en olycka.
6.1.1 Risker i hela verksamhetsområdet
Riskbilden i kommunen kännetecknas av:
Trafik-/transportolycka
Översvämning/höga flöden
Kulturhistorisk bebyggelse
Fritidshus
Sjöar och vattendrag
Väder
Järnväg
Anlagd brand
Sabotage
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6.1.2 Lokala risker inom kommunen

Rättviks kommuns riskbild finns redovisad i en särskild riskanalys. Den
visar att riskbilden inte förändrats nämnvärt sedan förra
handlingsprogrammet. I riskanalysen konstateras utifrån bedömda
konsekvenser att räddningstjänsten behöver ha en god förmåga att hantera
brand i byggnad och trafikolyckor. Samtidigt behövs ett förbyggande arbete
för att dessa olyckor inte ska inträffa, exempelvis individanpassat
brandskydd för att minska brandrisken.
Länsstyrelsen tillsammans med Rättviks kommun har låtit ta fram
utredningar som bland annat visar på riskbilden med kommunens vattendrag.
Dessa bekräftar de utredningar som kommunen sedan tidigare arbetar
utifrån.
6.2

Förändringar i riskbilden

6.2.1 Klimatförändringar
Enligt forskningsrön från SMHI kommer klimatförändringarna sannolikt att
medföra längre nederbördsperioder, fler fall av extrem nederbörd och
extrema vindar samt ökad risk för översvämningar, skred, värmeböljor och
andra skador. Det kan öka risken för störningar och avbrott i samhällsviktiga
verksamheter.
6.2.2 Samhällsutveckling
Samhällsutvecklingen medför också att sociala strukturer, värderingar och
normer förändras över tiden. Det kan bland annat ses i att det finns ett tydligt
samband mellan segregation, socioekonomisk stress och antalet anlagda
bränder. Det är rimligt att anta att även andra skadehändelser och olyckor har
samma koppling.
6.2.3 Omvärldsbevakning och framtiden
För att kunna möta de förmodade eller förväntade förändringarna i riskbilden
bedriver kommunen på olika sätt en aktiv omvärldsbevakning i analysarbetet
och i planeringen av åtgärder mot framtida hot.
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6.2.4 Tillsyn, tillstånd och skriftlig redogörelse för brandskyddet
Rättviks kommuns
Vid brandskyddskontroller kontrollerar vi
räddningstjänst bedriver
även om det finns brandvarnare och
tillsyn över den enskildes
handbrandsläckare. Du får samtidigt
skyldigheter att ha ett skäligt
information om brandskydd och hur du
brandskydd samt över
eldar rätt i din kamin, kakelugn eller
hanteringen av brandfarliga
öppna spis.
och explosiva varor.
Tillsynen planeras och
bedrivs enligt ett lokalt styrdokument, i dokumentet beskrivs även
hanteringen av den skriftliga redogörelsen som är föreskriven.
6.3

Mål

6.3.1 Nationell inriktning
Det finns två nationella mål i lagen om
skydd mot olyckor. Ett av målen är att
människors liv och hälsa samt egendom och
miljö ska erbjudas ett tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor med hänsyn
till de lokala förhållandena. Det andra är att
räddningstjänsten ska planeras och
organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras
på ett effektivt sätt.
MSB har även på uppdrag av regeringen
tagit fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda
människan, med visionen att ”ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till
följd av bränder i Sverige”.
6.3.2 Det här gör du
Du som enskild medborgare har det främsta
ansvaret för att skydda ditt liv och din
egendom och att inte förorsaka olyckor. Det
innebär att du är skyldig att genomföra
rimliga åtgärder för att uppfylla ditt ansvar.
Du som äger eller innehar en byggnad eller
annan anläggning har särskilda krav på dig
att ha utrustning för brandskydd och sköta
utrymning vid brand och andra olyckor. Du
ska också i vissa fall dokumentera ditt
brandskydd.
Genom utbildnings- och informationssatsningar ges allmänheten, företag och
organisationer kunskap om hur man förebygger olyckor och hur man
ingriper på rätt sätt om olyckan trots allt är framme.
Först om du själv, eller med hjälp av någon annan, inte kan ingripa vid
olyckshändelser eller överhängande fara för en olyckshändelse, har
kommunen eller staten en skyldighet att ingripa genom räddningstjänst.
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6.3.3 Det här gör vi i kommunen

Effektmål

Prestationsmål

Ansvarig

Medverkande

Indikator

Antalet
händelser som
leder till
räddningsinsats
ska fortlöpande
minska i
förhållande till
riskbilden

Stat
Kommun
Den
enskilde

Stat
Kommun
Den enskilde

Egen statistik:
-Anlagd brand
-Utvecklad brand i
byggnad
-SKL:s öppna
jämförelser

Den enskildes
förmåga att
förebygga och
hantera
oönskade
händelser ska
fortlöpande öka

Stat
Kommun
Den
enskilde

Stat
Kommun
Den enskilde

Egen statistik:
-Förekomst av
brandvarnare och
släckutrustning
-Inkomna ”onödiga
brandlarm”
-Analys av
insatsrapporter
(allmänhetens
beteende)
-MSB:s
trygghetsmätning

Utbilda,
informera och ge
råd inom det
olycksförebygga
nde området

RTJ

Kommunens
övriga aktörer
i samverkan
med RTJ

Egen statistik:

Genomföra
tillsyn samt
myndighetsutövn
ing inom LSO
och LBE

RTJ

Sotningsverksamheten
Sotningsverksamheten

-Utbildnings- och
informationsinsatser
-Tillfällen med
eldningsinformation
vid
brandskyddskontroll
Egen statistik:
-Genomförda
tillsyner i offentliga
miljöer och i
hemmiljö
-Genomförda
brandskyddskontrolle
r och ärenden om
egensotning
-Servicemätning
Nöjd kund-index

RTJ: Rättviks kommuns räddningstjänst
LSO: Lag om skydd mot olyckor
LBE: Lag om brandfarliga och explosiva varor
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Arbetssätt

6.4.1 Information och utbildning
Information och utbildning är en
Drygt 400 personer i Rättviks
viktig del av det förebyggande
kommun nås årligen av utbildning
arbetet och sker främst genom
och information i någon form
anpassade utbildningar för olika
grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet, med flera.
För alla byggnader inom kommunen gäller att utrymningssäkerheten ska
vara betryggande, miljön ska vara väl brandskyddad och säker genom att ett
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska bedrivas.
Kommuninvånare skall vara medvetna om brandrisker, kunniga och
välinformerade. Utbildning ska erbjudas om SBA, allmänt brandskydd,
handhavande av brandfarlig vara mm. Information och rådgivning till
allmänheten skall vara lättillgänglig. Syftet med informationen och
utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda sitt liv och
sin egendom och att inte orsaka olyckor.
6.4.2 Eldningsförbud
Beslut om eldningsförbud och liknande åtgärder för att förebygga bränder
fattas av räddningschefen enligt förordningen om skydd mot olyckor (FSO)
2 kap. 7 §.
6.4.3 Plan- och byggärenden
Räddningsnämnden är remissinstans till miljö- och byggnämnden i
planfrågor. Främst bevakas att åtgärder vidtas för att exempelvis möjliggöra
åtkomst till olika objekt och för att säkerställa vattenförsörjningen. Vidare
bedöms behovet av riskanalys eller andra åtgärder.
Miljö- och byggnämnden är den myndighet som beviljar bygglov. I dessa
ärenden nyttjas räddningstjänsten och andra förvaltningar som sakkunniga i
byggprocessen.
6.4.4 Sotning och brandskyddskontroll
Kommunen ansvarar för sotning (kallas även rengöring av fasta
förbränningsanordningar) och brandskyddskontroll. Tidsintervall för
brandskyddskontroll (så kallade frister) föreskrivs av MSB. Frister för
sotning och andra frågor som tillhör området beslutas av kommunen. Se
bilaga 1.
Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan behörig
person utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vilka som får utföra vad inom
området styrs via särskild delegationsordning.
6.4.5 Rådgivning
För att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt
intentionerna i lagen om skydd mot olyckor har kommunens
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räddningstjänstrådgivning inom flera olika områden, bland annat i bygg- och
planprocessen. Inom området rådgivning finns ett flertal informationsblad
framtagna att tillgå på räddningsstationen.
6.4.6 Under en händelse
Ansvarig
Effektmål

Räddningsinsatsen ska
påbörjas inom
godtagbar tid och
genomföras på ett
effektivt sätt
utifrån en
grundberedskap

RTJ

Brand ska
upptäckas och
släckas inom två
minuter i
byggnader där
människor finns
närvarande

Prestationsmål

Skapa
förutsättningar för
säkra och
effektiva
räddningsinsatser
genom planering,
övning och
uppföljning/utvärdering
Öka förmågan till
tidigt ingripande,
exempelvis med
BiB (Befäl i
Beredskap).

RTJ

Driva
utvecklingen med
att den enskilde
eller andra
samhällsresurser
ska påbörja
skadeavhjälpande
åtgärder innan
räddnings-

RTJ
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Medverkande

Indikator

SOS Alarm
Omkringliggande
räddningstjänster
, samt andra
samverkande
organisationer
inom området

Egen statistik:
-Responstider i
öppna
jämförelser
-Insatsutvärderingar
-Räddat värde

Stat
Kommun
Den enskilde

Egen statistik:
-Förekomst av
brandvarnare
och
släckutrustning
-Inkomna
”skarpa
brandlarm”
-Analys av
insatsrapporter
(allmänhetens
beteende)
-Trygghetsmätning från
MSB

SOS Alarm
Särskilda objekt

Genomfört
övningsprogram
Insatsutvärderingar

Responstider i
öppna
jämförelser

RTJ

Socialförvaltning
en
RFAB
Den enskilde

Datum
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tjänsten kommer
på plats
Analysera och
föreslå ett koncept
för återkoppling
eller krisstöd till
drabbade vid en
oönskad händelse

RTJ

RTJ: Rättviks kommuns räddningstjänst
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6.5

Arbetssätt

6.5.1 Vi begränsar skadorna
Trots ett väl fungerande förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa
händelser där det behövs snabb hjälp genom insatser från samhället. Vid
olyckor och andra nödlägen kan du som enskild få hjälp från kommunens
organisation för räddningsinsats, Rättviks kommuns räddningstjänst.
Hjälpen består dels av en första insats med en eller flera personer dels ökade
resurser som byggs på utifrån behov. Du kan läsa mer om dessa resurser
under avsnittet ”Beredskap för räddningstjänst” längre fram i detta kapitel.
6.5.2 Vi samverkar med andra
Såväl före som efter en olycka behövs samverkan med andra myndigheter
och resurser. Det kan röra sig om förstärkning av räddningsresurser från
närliggande räddningstjänster men även från andra organisationer som agerar
vid en olycka. Räddningstjänsten har avtal om insats i annan kommun med
angränsande kommuner.
Rättviks kommun har genom avtal med landstinget att
räddningstjänstsresurser kan larmas vid förmodat hjärtstopp, så kallat ”I
väntan på ambulans” eller IVPA-larm samt vid trygghetslarm.
Rättvik kommuns räddningstjänst samverkar i det operativa arbetet främst
med följande organisationer:

•
•
•
•

Räddningstjänsten Dala Mitt avseende organisation för
systemledning, se 6.8.2
MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap –
resurstillförsel, specialistkompetens
Räddningstjänsterna/förbunden Dalarna – resurstillförsel
Region Dalarna – sjukvårdsresurser, specialistkompetens
Polismyndigheten – polisiära resurser, utredningsarbete
Försvarsmakten – personal, material
Svenska sjöräddningssällskapet – resurser sjöräddning
Länsstyrelsen Dalarna – regional ledning och stab,
specialistkompetens
SOS Alarm AB
Trafikverket - transportresurser
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB
Frivilliga resursgruppen och Civilförsvarsförbundet – personal

•

Grupp för psykiskt och socialt omhändertagande – personal

•

Entreprenörer – personal, material, maskiner

•

Media i Dalarna – informationsspridning

•
•
•
•
•
•
•
•

Förutom samverkansavtal finns särskilda avtal enligt nedan. Avtalen
förvaras hos räddningstjänsten.
•

Räddningsstyrkan i Rättvik biträder vid förstahandsinsats i Leksands
kommun i områdena Kullsbjörken, Östanhol och Laknäs samt delen
norr Siljan vid Stumsnäs.
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Räddningsstyrkan i Furudal utgör förstärkningsstyrka vid brand och
annan olycka i Skattungbyområdet i Orsa kommun.
Avtal finns tecknat mellan Trafikverket och Rättviks kommun vad
gäller rensning/sanering av vägbana och banområde efter olycka.
Avtal finns tecknat mellan Region Dalarna och Rättviks kommun om
transport av skadad i terräng.
Avtal finns tecknat med Larmtjänst om restvärdesräddning.

6.5.3 Efter en händelse
Ansvarig

Medverkande

Indikator

Effektmål

Räddningstjänsten ska dra
och sprida
lärdomar från
inträffade
händelser och
därigenom
genomföra
effektivare
olycksförebyggande arbete
tillsammans
med effektivare
räddningsinsatser

RTJ

Övriga aktörer
i kommunen
Andra
räddningstjänster
Polisen
Trafikverket
Statens haverikommision
MSB

Systematik för
erfarenhetsåterförening från
egna och andras
händelser

Prestationsmål

Fördjupade
olycksundersökningar utförs
vid behov efter
insats och
händelser inom
kommunala
verksamheter

RTJ
Aktör i
kommunen

Aktörer i
kommunen
Andra
räddningstjänster
Polisen
Trafikverket
Statens haverikommission
MSB

Egen statistik
över utförda
fördjupade
olycksundersökningar

RTJ: Rättviks kommuns räddningstjänst
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
6.6

Arbetssätt

6.6.1 Analys och olycksundersökningar
När en olycka har inträffat som krävt en räddningsinsats ska den utredas.
Efter varje insats skrivs en insatsrapport. Om det finns behov av en djupare
undersökning kan en utökad olycksundersökning genomföras. Beroende på
behov och intresse kan den utökade undersökningen vara mer eller mindre
omfattande. Vid behov utreder räddningstjänsten även olyckor från annan
kommunal verksamhet. Lärande från insatser sker inte bara genom egna
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utredningar efter olyckor utan också genom att andras erfarenheter
analyseras och sprids i organisationen.
6.7 Organisation
Räddningstjänsten bedriver räddnings- och säkerhetsarbete i Rättviks
kommun.
6.8 Beredskap för räddningstjänst
Beredskap för räddningstjänst upprätthålls av en operativ organisation som
är bemannad dygnet runt. Beredskapen är dimensionerad för att med en
snabb första insats klara de enligt riskanalysen mest frekventa olyckstyperna,
och för att efter en styrkeuppbyggnad kunna göra en samlad insats med de
taktiska enheter som krävs vid större ”sällanhändelser” som kan inträffa.
6.8.1 Hur snabbt kommer vi fram?
Den tid det tar från att du ringer 112 till att räddningstjänsten är på plats
kallas responstid. Tiden visas som ankomsttid i minuter och följs
kontinuerligt upp av räddningstjänsten.
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Ankomsttid 0-9
minuter
Ankomsttid 919 minuter
Ankomsttid
19-29 minuter
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6.8.2 Räddningstjänstens ledning
Räddningsledaren utses av räddningschefen. Räddningschefen är ansvarig
för att räddningstjänsten är ändamålsenlig enligt lag om skydd mot olyckor
(2003:778).
Organisationen är anpassad att kunna hantera de vanligaste olyckorna med
egna resurser och kunna leda och samverka med tillkommande resurser vid
en större olycka. Förmågan kan ökas genom att Rättviks räddningstjänst är
delaktig i en organisation för systemledning. Organisationen är uppdelad i
fem ledningsnivåer enligt följande:
Ledningsnivå 5 - Räddningschef i beredskap - RCB
Inom de ramar som Räddningschefen har beslutat.
-

Ansvarar för hela operativa systemet i inom räddningstjänsten och äger
själv den strategiska och normativ ledningen, (arbetsuppgiften
systemledning är delegerad till IB).

-

RCB ska ha förmåga, mandat och vana att ta omfattande beslut,
organisatoriskt och/eller ekonomiskt vid insatser, som påverkar
räddningstjänstens verksamhet.

-

Ska ha förmåga att samverka med kommunal krisledning, länsstyrelse,
övriga myndigheter på högre ledningsnivå. Ska ha förmåga att agera ”chef
för hela organisationen” vid större insatser och kriser.

Ledningsnivå 4 - Inre befäl – IB
-

Utför/hanterar i normalfallet systemledning på delegation från RCB.
Därmed ska denne ha överblick över händelser som pågår, status på
resurser och den allmänna riskbilden i Rättviks kommun.

-

Vid förhöjd eller oklar riskbild kommuniceras detta med ledningsnivå 5.

-

Ska ha förmåga att arbeta i systemledning då inga insatser pågår
(omvärldsbevakning) samt ha förmåga att stötta räddningsledare på plats.

Ledningsnivå 3 - Befäl i beredskap – BIB (vara behjälplig vid större
insatser)
BIB ska ha förmåga att:
-

öka lednings kapacitet vid större eller komplexa insatser.

-

leda egen insats där ordinarie ledningsnivå 2 befäl ej är tillgänglig.

-

arbeta i stabsfunktion för ledningsnivå 2, 4 och 5.

Ledningsnivå 2 - Yttre befäl - YB
-

Yttre befälet larmas till olycksplats då behovet av förstärkt insatsledning
uppstår eller förväntas uppstå. Efter ankomst bedömer YB behovet av
räddningsledning.

-

Bedömning ska även ske av behov av akut-restvärdesledare, trafikuppdrag
och dokumentation till exempel för sakkunnigutlåtande.
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-

Ska ha förmåga att arbeta som Räddningsledare vid större/mer
komplicerade händelser.

Ledningsnivå 1 - Styrkeledare - SL
-

Styrkeledaren är i normalfallet den första ledningsfunktionen på en
olycksplats och arbetar då i beslutsdomänen i insatsen. Därmed har denne
ansvar för att göra en första läges- och riskbedömning innan arbetet
påbörjas.

-

Leder normalt egen styrka, men kan också leda delar av denna eller flera
styrkor vid insatser av rutinkaraktär.

-

Ska ha förmåga att arbeta som räddningsledare vid insatser av rutinkaraktär,
och som till exempel sektorchef vid större/mer komplicerade insatser, då
insatsen hanteras av YB.

Stab
För att kunna utöva ledning har räddningschefen en stab. Staben har till
uppgift att understödja chefen så att dennes ledningskapacitet ökar.
Räddningschefen lånar ut sin stab, om behov finns, till krisledningsgruppen.
Staben placeras på räddningsstationen i Rättvik alternativt på skadeplatsen.
För att tillgodose olika behov av stabsstöd finns olika befattningar och
beredskapsgrader framtagna. Inom ramen för den gemensamma stabs- och
ledningssamverkan sker också kontinuerlig utbildning och övning.
Anpassad beredskap
Med anpassad beredskap menas att kommunen tillfälligt sänker sin
beredskapsnumerär p g a att styrkan redan är ianspråktagen för insats,
antingen inom egen kommun eller i annan kommun. Under dessa
förhållanden kan insatstiden vid nytt larm förlängas p g a att
förstärkningsresurser erfordras från annan kommun. Det åligger BiB att
återskapa egen beredskap av ledig personal. Den anpassade beredskapsnivån
för Rättviks kommun skall vara minst 4 st personer i beredskap.
Anm: När räddningsstyrkan under längre tid agerar utanför centralortens
insatsområde, skall beredskapen skyndsamt återupprättas genom att inkalla
ledig personal.
Operativ uthållighet
Rättviks kommuns räddningstjänst har avtal om så kallad gränslös
räddningstjänst med räddningstjänsterna i Dalarnas län. Organisationerna ska
hjälpa varandra både som förstärkning och vid första insats.
Överenskommelsen innebär att närmaste styrka alltid larmas. Dessutom har
vi tillgång till MSB:s förstärkningsresurser inom skogsbrand, översvämning,
oljeutsläpp och kemikalieolyckor.
6.8.3 Beslut under och efter insats
De beslut som fattas och den myndighetsutövningen som vidtas i samband
med en räddningsinsats skall dokumenteras och redovisas skriftligt. Av
dokumentationen skall framgå följande:
• vem som fattat beslutet
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skälen för beslutet och tidpunkten när beslutet fattats
vem eller vilka som blivit berörda av beslutet
tidpunkt för genomförandet och vilka som genomfört beslutet

Exempel på beslut som avses i ovanstående stycke är bland annat beslut om
enskildas medverkan i räddningsinsats genom tjänsteplikt (LSO 6 kap. 1 §),
ingrepp i annans rätt (LSO 6 kap. 2 §) samt beslut om att räddningsinsats är
avslutad (LSO 3 kap. 9 §).
6.8.4 Efterföljande åtgärder
När en räddningsinsats är avslutad skall en olycksundersökning vidtas för att
i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur
insatsen har genomförts.
Beroende av olyckans omfattning och komplexitet kommer de att hänföras
till olika nivåer (4 st), där utredningskravet för de mindre vardagliga
olyckorna tillgodoses i utryckningsrapporten och utförs av räddningsledaren.
Utredningar i nivå 2-3 utförs av räddningschefen i samråd med berörd
räddningsledare, och utredningar i nivå 4 utförs av statens haverikommission
eller annan av staten utsedd utredare med biträde av räddningschefen.
Erfarenheter och resultat av olycksundersökningar är mycket viktiga
ingredienser i räddningstjänstens övergripande uppföljning av verksamheten
och är en förutsättning för att få en helhetssyn på arbetet med "skydd mot
olyckor".
Räddningstjänsten skall ha rutiner för hur olycksundersökningarna och dess
resultat återkopplas, både internt tillbaka in i verksamheten och externt till
andra aktörer och intressenter inom området.
Kommunens undersökning är i många fall bara en av flera undersökningar
som genomförs. Det är i dessa fall viktigt att samordning sker mellan de
olika organen som gör undersökningar och uppföljningar.
Som exempel kan nämnas de djupstudier som görs av Trafikverket i
samband med inträffad dödsolycka och där kommunen genom
räddningstjänsten och andra förvaltningar bör vara en naturlig part.
6.8.5 Räddningspersonal i beredskap
I Rättviks tätort finns en räddningsstation med räddningspersonal i
beredskap (RiB). Här ska räddningsfordon vara på väg mot skadeplats fem
minuter efter larm. I Furudal finns också en räddningsstation med
räddningspersonal i beredskap (RiB) under samma förutsättningar.
Beredskap numerär:
Station
Rättvik
Furudal
Boda värn
Bingsjö värn
Rättvik Bib

Anspänningstid
5 min
5 min
90 sek
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Den sammanlagda beredskapen i kommunen ska aldrig under normal
beredskap understiga 1 styrkeledare, 10 RiB-personal samt 1 BiB.
Stationen i Rättvik fungerar som servicestation åt övriga med materiel och
specialenheter. Specialenheterna finns ständigt tillgängliga, dessa består
främst av:
• Tung räddningsenhet (resurs för lyft av tunga fordon och föremål)
• Vattenenhet (resurs för ökad vattenförsörjning)
• Kemenhet (resurs för olyckor med farliga ämnen)
• Repelleringsenhet (resurs för säkring vid räddning på höga höjder)
• Skumenhet (resurs för alstring av skum vid omfattande olyckor)
• Saneringsenhet (resurs för sanering vid olyckor med farlig ämnen)
• Ledningsenhet (resurs för yttre ledning och samordning av insatser)
• Bandvagnsenhet (resurs för insatser vid icke körbara förhållanden)
• Slangenhet (resurs för vattenförsörjning i skog och terräng)
• IVPA (resurs för akuta, livräddande åtgärder i väntan på ambulans)
• Beskjutning av gasflaskor
När personal ur beredskapen deltar i aktiviteter som till exempel larm,
egen övning, utbildning och information till enskilda eller vid tillsyner
kan anspänningstiderna bli något längre än normalt.
Kompetens för operativ personal
Befattning
Räddningschef

Behörighet som
räddningsledare
Ja

Befäl i beredskap
(BiB)
Styrkeledare deltid
(Sld)
Räddningspersonal i
Beredskap (RiB)
Räddningsvärnsman
(Rvm)

Ja
Nej
Nej
Nej

Lägsta utbildningsnivå
Räddningsledning B samt
tillsyn och olycksförebyggande
verksamhet B
Räddningsledning B eller
Brandmästarexamen
Räddningsledare A eller
Brandförmansexamen deltid
Räddningsinsats eller
Brandmansexamen deltid
MSB distansutbildning
frivilliga brandmän

Antal
1
4
5
36
20

För att bibehålla och öka kompetensen hos räddningstjänstens personal ska
regelbundna övningar genomföras. Ett övningsprogram ska upprättas och
verksamheten ska minst ha den omfattning som anges i tabellen nedan.
Station
Rättvik

Personalkategori
Sld, RiB

Furudal

Sld, RiB

50

Boda

Rvm

20

Bingsjö

Rvm

8
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Innehåll i stort
Rök- och kemdykning,
sjukvård,
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vattenlivräddning, allmän
räddningstjänst
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räddningstjänst
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6.8.6 Räddningstjänstens förmåga

Ledning och samordning större
insats
Utvändig släckning av byggnad
Utvändig livräddning upp till 5
våningar
Rökdykning
Rökdykning lång inträngningsväg
Samtidig utvändig släckning och
livräddning med rökdykare
Begränsa bränder i industri och
upplag
Kem nivå 1 livräddning
Kem nivå 2 arbete tätning

Rättvik
Ja

Furudal
Nej

Boda
Nej

Bingsjö
Nej

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Efter
förstärkning
Efter
förstärkning
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Efter
förstärkning
Ja

Efter
förstärkning
Ja
Efter
förstärkning
Efter
förstärkning
Nej
Efter
förstärkning
Nej
Nej

Utrustning för kemskydd
Indikering av miljö- och
hälsofarliga ämnen samt
radioaktivitet
Livräddning och losstagning av
fastklämd vid trafikolycka
Första omhändertagande av
skadad
Begränsning av skogsbrand

Ja
Ja

Efter
förstärkning
Efter
förstärkning
Ja
Efter
förstärkning
Ja
Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Slangutläggning över 500 meter

Ja

Vattentransport
Släckning brandfarlig vara

Ja
Ja

Ytvattenlivräddning med båt
Länspumpning av enstaka
fastigheter
Oljeskadebekämpning
Terrängtransport av enstaka
skadade och sjuka
”Landstingsansvar”
Typskada vid höjd beredskap, en
skadeplats

Ja
Ja

Efter
förstärkning
Ja
Efter
förstärkning
Ja
Ja

Efter
förstärkning
Efter
förstärkning
Ja
Efter
förstärkning
Nej
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja

Ja

Nej

Nej
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6.8.7 Räddningsvärn
I orterna Boda och Bingsjö finns räddningsvärn. Eftersom verksamheten
bygger på frivillighet är målet att två personer med räddningsfordon rycker
ut inom 10 minuter efter ett larm.
6.8.8 Utveckling av förmåga
Under perioden ska den operativa personalens individuella förmåga stärkas
för att utveckla räddningstjänstens insats- och ledningsförmåga, samt
skogsbrandsläckning.
Under perioden ska räddningsvärnen kvalitetssäkras i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer.
6.8.9 Flygräddning
Om en saknad luftfarkost hittas på marken eller i insjöar, vattendrag ansvarar
kommunen för räddningstjänsten.
6.8.10 Brandvattenförsörjning
Brandposter
En grundförutsättning för att räddningsinsatser ska kunna genomföras
effektivt är att det finns tillgång till brandvatten. Inom tätorten Rättvik och
kommundelarna Vikarbyn, Sätra, Västberg, Boda, Furudal och södra Rättvik
anordnas brandvattenförsörjningen via brandposter anslutna till kommunens
vattennät. Brandposterna är en kommunal angelägenhet som påverkar
kommunens trygg- och säkerhet. Brandposterna är en förutsättning i
bebyggelsen i tätorten och de ska vara utförda enligt bestämmelser från
Svenska vatten- och avloppsföreningen (VAV P76 och VAV P83). Inom
tätorten har räddningstjänsten inte resurser till att hantera
brandvattenförsörjningen med tankbilar eftersom bemanningen vid sådan
bebyggelse går åt till direkt livräddande samt brandsläckande
arbetsuppgifter. Vid tät bebyggelse eller hög brandbelastning är brandposter
en förutsättning för effektiv brandsläckning.
För vattenförsörjningen finns högvattenreservoarer som är dimensionerade
att tillgodose räddningstjänstens behov. Reservpump och reservkraftverk
finns i distributionssystemet. Kapaciteten i brandposterna varierar utifrån
bebyggelsetyp, och avståndet mellan brandposterna avgörs i samband med
räddningstjänsten. Utgångsläget är att det inte ska vara längre än 200 meter
mellan uppställningsplats för släckfordon och närmaste brandpost.
Ägare
Brandposterna ägs av Dala Vatten och Avfall AB eller, i vissa fall, av privata
fastighetsägare. Räddningstjänsten äger inga brandposter och ansvarar inte
för underhållet av brandposterna. Kommunala brandposter är en del av den
kommunala infrastrukturen och förekomsten av brandposter är beslutad i
kommunfullmäktige. I anslutning till större fastigheter kan det finnas behov
av privata brandposter inne på den aktuella fastigheten.
Förändringar i brandpostnätet
Eventuella förändringar i det befintliga brandpostnätet och vid
nyprojektering ska genomföras i samråd med räddningstjänsten. Rättviks
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Teknik AB ska tillhandahålla räddningstjänsten aktuella kartor över
brandposternas placering.
Brandbassänger och vattendrag
Inom kommunen finns också ett antal brandbassänger och vattendrag där
vatten kan hämtas med hjälp av motorspruta, men normalt täcks ett utökat
vattenbehov av tankbil. På landsbygden bör det normalt finnas tillgång till
brandvatten inom en kilometer. Ansvaret för underhåll ligger på
fastighetsägaren eller kommunen.
6.8.11 Utalarmering och radiokommunikation
Utalarmeringstjänsten upphandlades
Högre ledningsfunktioner inom
av SOS under 2017. Regeringens
Rättviks räddningstjänst
alarmeringsutredning beräknas bli
Befäl i beredskap (Bib), ska svara
klar under senare delen av 2019 och
på telefon direkt och Rakel inom
en förändring av
90 sekunder samt befinna sig på
alarmeringsuppdraget beräknas
räddningsstationen i Rättvik
tidigast kunna vara infört 2020.
inom fem minuter.
Bib fungerar också som
Allmänheten och den enskilde kan
Tjänsteman i beredskap (TiB)
vid en olycka larma
och stöd till kommunledningen
räddningstjänsten via nödnummer
vid större händelser och kriser.
112. Utalarmeringen av
Styrkeledare i Rättvik ska svara
räddningstjänsten verkställs genom
på samband, Rakel och telefon
SOS genom förutbestämda
inom 90 sekunder samt befinna
larmplaner. Utalarmeringen
sin på räddningsstationen i
säkerställs genom tre av varandra
Rättvik inom fem minuter.
oberoende larmvägar: digital
utalarmering, tele eller RAKEL. Vid
teleavbrott finns möjlighet för allmänheten till direktkontakt med SOS
utanför räddningsstationerna samt vid brandvärnsdepåerna. Vid totala,
långvariga teleavbrott omdisponeras resurser för att öka tillgängligheten.

För att kommunicera med varandra och med andra aktörer använder Rättviks
kommuns räddningstjänst den digitala kommunikations- och
larmmottagningsutrustningen RAKEL (Radiokommunikation för effektiv
ledning). Det är ett landstäckande kommunikationssystem där vi kan
kommunicera med SOS, polis och ambulans på väg till och under en insats.
6.8.12 Varning till allmänheten
Vi kan varna och informera kommuninvånare vid allvarligare
olyckshändelser via VMA. Varningen åtföljs av aktuell information, råd och
anvisningar i radio och TV. Vidare information kan sökas på till exempel
webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på
kommunens webbplats. Läs också om kriskommunikation under kapitlet
Krisberedskap.
6.8.13 Allmänhetens alarmering vid teleavbrott
Tele-/nätoperatör meddelar SOS omgående vid bortfall med mer än 100
abonnenter under minst 15 minuter. SOS meddelar befäl i beredskap (Bib)
och polis vid förväntat bortfall som pågår mer än en timme efter det att SOS
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fått kännedom om avbrottet. På uppdrag av tele-/nätoperatör alternativt Bib
meddelar SOS Sveriges Radios sändningsledning.
Räddningstjänsten vidtar åtgärder
såsom utplacering av fordon med
kommunikationsradio, när avbrott
bedöms pågå mer än tre timmar
efter det att SOS fått kännedom om
avbrottet och berör tätort med mer
än 300 abonnenter respektive
landsbygd med mer än 100
abonnenter.

Planerade uppställningsplatser för
“larmfordon” vid teleavbrott
• Vikarbyn Hemköp
• Boda Räddningsvärnsdepå
• Orestrand
• Bingsjö Räddningsvärnsdepå
• Röjeråsen Bystugan
• Stumsnäs Bystugan
• Söderås Skola

6.8.14 Höjd beredskap
Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) bygger på
fredsräddningstjänstens grund och dimensioneras efter den aktuella
hotbilden.
Förändringar i säkerhetsläget i omvärlden har medfört att de statliga
myndigheterna genomför en översyn av beredskapen mot väpnat angrepp.
Därmed kan vi förvänta oss en ny inriktning för beredskapsförberedelserna
och civilförsvaret den närmaste tiden. I enlighet med MSB och SKL´s
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, har
kommunen påbörjat planering gällande kompetenshöjning, säkerhetsskydd
samt krigsorganisation och krigsplacering.
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I det här kapitlet kan du läsa om hur vi arbetar för att förebygga kriser och
hurhur
vi gör
för för
att våra
samhällsviktiga
verksamheter
skaska
fungera
även
under
vi gör
att våra
samhällsviktiga
verksamheter
fungera
även
en kris
under
en kris

7 Krisberedskap
Kommunen har en krisberedskap
enligt lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (2006:544). Hur
beredda vi är på att möta en
extraordinär händelse bygger på de
åtgärder vi genomför för att hantera
störningar och olyckor i vardagen.

Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse
avses sådan händelse som
avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning
eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser.

Syftet är att vi ska ha förmåga att
motstå störningar och olyckor och att kunna hantera konsekvenserna av det
inträffade. Vår förmåga i fredstid är också grunden för hur vi planerar för
höjd beredskap och krig.
7.1 Riskbild
Riskbilden kan förändras snabbt och
inträffade händelser visar att det
otänkbara sker. Exempel på tänkbara
extraordinära händelser:
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Mål

7.2.1 Nationell inriktning och övergripande mål och principer
Samhällets krishantering syftar till att upprätthålla de grundläggande och
samhällsviktiga funktionerna även vid en svår påfrestning genom att vidta
åtgärder för att förebygga identifierade risk- och sårbarheter och ha förmåga
att hantera uppkomna kriser.
Målen för samhällets krisberedskap är att:
• Skydda människors liv och hälsa
• Värna samhällets funktionalitet
• Upprätthålla grundläggande värderingar som demokrati, rättssäkerhet
samt mänskliga fri- och rättigheter
Förmågan att klara en extraordinär händelse baseras på den ordinarie
verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet enligt följande principer:
Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under
normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar under en krissituation. I
ansvaret ligger även att samverka och samordna arbetet med andra aktörer
för att samhällets samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa sätt och
användas effektivt.
Likhetsprincipen innebär att organisationen och arbetssättet under en kris
bör så långt som det är möjligt bygga på det som gäller under normala
förhållanden.
Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, av de
närmast berörda och ansvariga.
7.2.2 Det här gör du
Du som enskild bör ta ett eget ansvar för att ha en viss grundberedskap för
att hantera tillfälliga bortfall av ström, telefoni, värme och vatten. Det är
också viktigt att följa myndigheternas anvisningar och övrig information vid
en kris. Du hittar flera råd på exempelvis Civilförsvarsförbundets webbplats
www.civil.se och på MSB:s webbplats www.dinsakerhet.se
7.2.3 Det här gör vi i kommunen
Kommunen har i krisberedskapsfrågor ansvar såväl för sina egna sårbarheter
och sin egen förmåga, som för att samordna frågorna i kommunens
geografiska område (se även rubriken ”Samverkan” längre fram i detta
kapitel).
Uppgifter som åligger kommunen enligt lag om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(2006:544) kan sammanfattas i följande punkter:
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Kommunen ska:
• ha god kunskap om risker och sårbarhet.
• planera för hur risker och sårbarheter ska undanröjas eller minskas.
• ha god förmåga att hantera en extraordinär händelse och ha en
samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen.
• samordna all krishantering i sitt geografiska område.
7.3 Arbetssätt
Beredskapsplaneringen bygger på att identifiera grundläggande funktioner
för samhället som måste fungera även under en pågående kris
(kontinuitetsplanering). Ett viktigt led i planeringen är att upptäcka de
sårbarheter och risker som kan hota verksamheter som måste fungera även
under svåra förhållanden. Åtgärder planeras och vidtas sedan för att
säkerställa identifierade samhällsviktiga verksamheter. Exempel på
samhällsviktiga verksamheter är vatten, el och livsmedelsförsörjning.
Rättviks kommun ska för mandatperioden ha ett särskilt styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap. Dokumentet beskriver det arbete som
bedrivs löpande för att identifiera samhällsviktiga verksamheter och
analysera risker och sårbarheter i grundläggande samhällsfunktioner samt de
åtgärder som kommunen avser att genomföra för att öka samhällsviktiga
verksamheters förmåga att fungera även under en pågående kris.
Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens mål och riktlinjer för
kommunens krisberedskap.
Krisplaner tas fram för verksamheter som alltid måste fungera. Dessa
utformas så generellt att de kan utgöra stöd även vid oförutsedda händelser.
Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga och
beredskapsplaneringen inriktas mot att säkra samhällsviktiga verksamheter
genom förebyggande arbete och förberedelser för skadebegränsande
åtgärder.
Utöver kommunens engagemang behöver även medborgarna ta ett eget
ansvar för att ha en viss grundberedskap för att hantera tillfälliga bortfall av
ström, telefoni och vatten.
7.4 Organisation
Kommunens krisberedskapsarbete samordnas av Rättviks kommuns
beredskaps- och säkerhetssamordnare tillsammans med kommunens
räddningstjänst, med att i nätverk och arbetsgrupper sammanställa hotbilder
och ta fram åtgärdsförslag.
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7.4.1 Kommunens krisledningsförmåga
Kommunens förmåga att leda verksamheten i olika krissituationer och andra
påfrestande situationer bygger på vardagliga och robusta strukturer med
ansvars-, närhets och likhetsprincipen som grund.
Rättviks kommun har en plan (krisledningsplan) för kommunens förmåga att
leda verksamheten i olika krissituationer och andra påfrestande situationer
(extraordinära händelser) med fastställda mål för kommunens
krishanteringsförmåga. Kommunens krisledningsorganisation är kärnan i
kommunens ordinarie ledningsorganisation vid höjd beredskap och krig.
7.4.2 Tjänsteman i beredskap (TiB)
TiB är en ständigt tillgänglig kommunal tjänsteman, samordnad med rollen
som befäl i beredskap. Huvuduppgiften för TiB är att säkerställa kommunens
handlingsförmåga vid kriser och extraordinära händelser.
Vid alla händelser som medför samhällsstörningar, ett stort medialt intresse
eller att kommunen på ett eller annat sätt behöver agera snabbt och effektivt
så ska TiB informeras. Var och en i den kommunala verksamheten som har
ansvar för eller kännedom om det inträffade har också ansvar för att kontakta
TiB.
Tjänsteman i beredskap kan om det är nödvändigt för ett snabbt och effektivt
agerande, under ett övergångsskede, ingripa aktivt inom andra förvaltningars
ansvarsområden och ta ansvar för att åtgärder vidtas.
Kommunens tjänsteman i beredskap (befäl i beredskap) kan nås direkt eller
via SOS Alarm, dygnet runt alla dagar på året.
7.4.3 Kriskommunikation
Dagens medielandskap och den tekniska utvecklingen har både ökat kravet
på snabb information och gjort det möjligt att sprida information på ett helt
nytt sätt. Kommunikation ska användas som ett strategiskt verktyg,
integrerad i ledningsarbetet, för att nå ut med den information som
allmänheten behöver. Informationen ska i första hand stödja livräddande och
skadebegränsande insatser, därefter förklara och upplysa.
7.4.4 Krisstöd
I Rättviks kommun finns en krisstödsfunktion, benämnd POSOM (Psykiskt
och socialt omhändertagande). Kommunens målsättning med POSOMgruppen är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda och organisera
krisstöd i akuta situationer. I gruppen ingår primärt personal från
socialtjänsten, räddningstjänsten, utbildningsförvaltningen, svenska kyrkan
och polisen.
Kommunchef, socialchef eller Bib beslutar om när POSOM ska aktiveras.
Mer om POSOM finns i dokumentet ”POSOM-plan”.
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7.4.5 Utbildning och övning
Långsiktiga utbildnings- och övningsplaner utformas för all kommunal
verksamhet. Organisationens kunskapsbehov när det gäller till exempel
krishanteringssystemet, regelverk, stabsmetodik och kriskommunikation
analyseras fortlöpande och utbildningsinsatser genomförs vid behov.
Rättviks kommun övar och fortbildar speciella funktioner,
förvaltningsledningar/bolagsledningar och kommunledning fortlöpande.
7.4.6 Geografiskt områdesansvar/Samverkan
Kommunen ska arbeta för en samordning av krishanteringen hos berörda
aktörer inom sitt geografiska område. Det gäller både i det förberedande
arbetet och i det akuta.
Med viktiga aktörer i det regionala perspektivet sker ett mer långtgående och
direkt samarbete, till exempel andra kommuner, länsstyrelse, region, polis,
försvarsmakt, leverantörer av el och värme, särskilt känsliga objekt, övriga
myndigheter och samhällsaktörer. Samverkan och samarbete sker inom alla
de tre skedena, före, under och efter en händelse.
7.4.7 FRG – Frivillig resursgrupp
Den frivilliga resursgruppen i Rättvik är en strukturerad form av samarbete
mellan frivilligorganisationer och Rättviks kommun. Gruppen ställer sig till
kommunens förfogande vid särskilda händelser, kriser och andra utsatta
lägen. Inom den frivilliga resursgruppen samlas olika förmågor, kunskaper
och erfarenheter från olika försvarsorganisationer, enskilda organisationer
och/eller privatpersoner. Medlemmarna är kompetenta och välutbildade med
mycket god kunskap om lokala förhållanden. Rättviks Cilvilförsvarsförening
har fått i uppdrag att bygga upp en fungerande organisation om en till två
frivilliga resursgrupper med vardera 10-15 medlemmar. I dagsläget finns två
FRG-grupper om vardera 10 personer.
7.4.8 Infrastruktur/väderrelaterad störning
Vid längre el- och eller teleavbrott ska Rättviks kommuns invånare ej
drabbas av livshotande konsekvenser. Implementering av
radiokommunikationssystemet RAKEL i övrig kommunal verksamhet utöver
räddningstjänst ska genomföras i ett syfte att förstärka
kommunikationsmöjligheter för kommunen vid oönskad händelse. Rättviks
kommun ska ha en prioritering för samhällsviktig verksamhet som alltid
måste fungera. Prioriteringen ska revideras vid varje årsslut.
7.4.9 Rapportering
Vid svåra påfrestningar av samhället sker samverkan med och rapportering
till länsstyrelsen inom ramen för den gemensamma strategin ”Strategi för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap – i
Dalarnas län”.
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8 Framtiden
8.1 Säkerhet i framtiden
Det är viktigt att säkerhetsarbetet inte bara grundar sig på dagens problem.
För att säkerhetsarbetet ska vara aktuellt och anpassat till framtidens risker,
bör prognoser och trender analyseras. Det finns några områden som är
speciellt intressanta att analysera för att få en uppfattning om framtidens
risker.
Befolkningens ålderssammansättning kommer förändras de kommande åren.
Antalet äldre personer (65+) kommer att öka, fler äldre med vårdbehov
väntas bo kvar hemma. Kvinnor utgör dessutom majoriteten av såväl äldresom barnomsorgspersonal, varför kvinnor är en nyckelgrupp att nå i
säkerhetsarbetet. Olyckor där barn och äldre är representerade kan komma
att öka, om inte än mer effektivt säkerhetsarbete görs. Det gäller framför allt
fallolyckor.

9 Slutsatser
Säkerhetsfrågorna behöver integreras mer i kommunens verksamheter.
Förhoppningen är att samtliga verksamheter ska diskutera sina risker och
sårbarheter utifrån sin verksamhet, verksamhetens lokalisering, samt
omkringliggande verksamheter. Detta skulle leda till högre
säkerhetsmedvetenhet hos såväl personal som elever/brukare/hyresgäster
m.fl. Kontinuitetsplanering är avgörande för att vara stabila under en kris. I
ett större sammanhang behöver kontinuitetsplaneringen kompletteras med
maximala avbrottsnivåer, dels kopplat till en förväntad service och dels
kopplad till vårt eget varumärkesskydd. Verksamheterna behöver utbildas i
säkerhets- och krishanteringsfrågor. Utbildningarna bör anpassas till
respektive verksamhet.
För att kommunen ska ha/upprätthålla en fungerande krisorganisation behövs
tydliga riktlinjer, utbildningar och övningar. Samtliga förvaltningar och
bolag behöver ta fram och kvalitetssäkra egna riktlinjer för krishantering
utifrån den verksamhet som bedrivs. Utbildning och övningar bör ske både
inom och mellan förvaltningar. Övningar bör genomföras vartannat eller
varje år. Både kommunens och respektive verksamhets arbete känns som de
är på rätt väg. Vi ska fortsätta på inslaget spår!
För att få en uppfattning om hur ofta samt vilka olyckor/tillbud som inträffar
i kommunens verksamheter krävs ett heltäckande
incidentrapporteringssystem. Utifrån ett incidentrapporteringssystem
genereras ett statistikunderlag som är av stor betydelse i det förebyggande
arbetet. Genom att konstatera att en viss olyckstyp har hög frekvens blir det
möjligt att sätta in preventiva åtgärder på ett tidigt stadium.
Det är viktigt att säkerhetsaspekterna görs till en naturlig del i den fysiska
planeringen. För att lyckas med detta krävs det att det skapas tydliga
riktlinjer för skyddsavstånd gällande farligt gods, bensinstationer,
uppställningsplatser etc. Efterlevnaden av riktlinjerna måste göras till en
permanent dela i arbetet med den fysiska planeringen.
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10 Referenser
Där inget annat anges tillhör foton Rättviks kommuns räddningstjänst.
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11 Bilagor
11.1 Sotning och brandskyddskontroll
Frister sotning och brandskyddskontroll

Bilaga 1

Hur ofta ska en eldstad sotas och få utförd brandskyddskontroll?
Avser
sotning

Avser
brandskyddskontroll

vart 3:e år

vart 6:e år

3 ggr/år

vart 3:e år

3 ggr/år

vart 3:e år

2 ggr/år

vart 6:e år

Avser
sotning

Avser
brandskyddskontroll

4 ggr/år

vart 3:e år

2 ggr/år

vart 6:e år

1 ggr/år

vart 6:e år

Avser
sotning

Avser
brandskyddskontroll

6 ggr/år

vart 3:e år

1 ggr/år

vart 6:e år

Fasta bränslen
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig
övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag
som används
Avser konventionella pannor
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet

Flytande bränslen
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
överstiger 60 kW
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller anat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans effekt uppgår
till högst 60 kW

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara
förbränningsanordningar om eldning sker i större
omfattning än för enskilt hushålls behov
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas
Avser
sotning

Avser
brandskyddskontroll

Lokaleldstäder

1 ggr/år

vart 3:e år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning
av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

vart 3:e år

vart 6:e år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den
huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är
uppställd eller för matlagning

vart 3:e år

vart 6:e år

Eldstaden finns i ett fritidshus

Avser
sotning
3 ggr/år

Avser
brandskyddskontroll
vart annat år

1 ggr/år

vart annat år
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Brandskyddskontroll
Omfattning mm
Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna
bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.
Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av:
•
•
•
•
•

sotbildning och beläggningar
skador eller förändringar av det tekniska utförandet
temperaturförhållanden
tryckförhållanden och täthet
drift och skötsel

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av
kontrollen.
Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå
vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av
kontrollen. Ägaren och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavaren, ska
informeras om resultatet av kontrollen.
Undantag i enskilda fall
En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt
kontrollfristen. Innan en sådan anläggning tas i bruk ska dock kontroll göras.
Efter en ansökan från en fastighetsägare eller från en kommun får
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förlänga fristen i ett enskilt
fall om synnerliga skäl föreligger.
Till ansökan ska bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap.11
§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Delegation
Kommunen får ge dem som enligt 4 § tredje stycket utför
brandskyddskontroll befogenhet att på kommunens vägnar meddela
nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap 2 § andra stycket. Ett
sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.
Behörighet
10§ Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om
vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning
(2008:1220).
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11.2 Räddningstjänstorganisation
Bilaga 2
Figuren visar den operativa räddningstjänstorganisationen inom Rättviks
kommun.

I beredskap dygnet runt:
1 BiB
1 Styrkeledare deltid
10 RiB Brandmän
Totalt 13 personer
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11.3 Insatsstatistik

Bilaga 3

Insatsstatistik för räddningstjänsten Rättvik 2018

Insatsstatistik räddningstjänsten Rättvik 2018
Insatsstatistik för Rättviks kommuns räddningstjänst
År
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Brand
44 62 34 40 40 45
Brand, annan kommun
6
8
6
4
6
9
Automatlarm, ej brand
100 94 98 88 117 111
Utsläpp, farligt gods
8
4
3
8
3
3
Hiss, rulltrappor
2
1
2
0
0
0
Stormskador
4
0
0
1
0
0
Trafikolyckor
36 42 40 16 27 25
Vattenskador
1
2
0
1
1
0
Övrig räddning
32
9 40 13
5
7
Räddning, annan kommun
22 25 20 19 23 14
IVPA
36 36 15 47 36 88
FHL
56 109 66 83 62
0
Totalt:
347 392 324 320 320 302

Brand
13%

FHL
16%

Brand, annan
kommun…

IVPA
10%

Automatlarm,
ej brand…

Räddning, annan
kommun
6%

Övrig räddning
9%

Utsläpp, farligt gods
2%

Vattenskador
0%

Trafikolyckor
11%

Stormskador
1%

Hiss, rulltrappor
1%

Brand fördelat i:
Allmänna byggnader;
1; 1%

Brand fördelat i
1
0
13
9
6
2
1
3
1
2
40 18
62 34
* Skog 10 , Gräs 5 , Fordon 16 , Övrigt 9 (2017)

Allmänna byggnader
Bostäder
Soteld
Industrier
Andra byggnader
Ej i byggnad *

1
15
6
1
0
17
40

1
12
5
3
1
23
45

0
11
7
2
4
20
44

Bostäder; 13; 21%

Ej i byggnad *; 40; 64%

Soteld; 6; 10%

Industrier; 1; 2%

Andra byggnader; 1; 2%
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Räddningstjänst

Definition enlig LSO (2003:778) 1 kap 2 §: Med
räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten
eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa
skador på människor, egendom eller miljön. (…) Staten eller
en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om
detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.

Bib

Befäl i beredskap

BM

Brandmästare

Rch

Räddningschef

Rcb

Räddningschef i beredskap

RiB

Räddningspersonal i beredskap, deltidsanställd brandman
som har sin huvudarbetsgivare utanför räddningstjänsten

RL

Räddningsledning

Rvm

Räddningsvärnsman

Räddningsledare

Ansvarigt befäl som leder räddningstjänstens arbete på
skadeplats

Sld

Styrkeledare deltid

TiB

Tjänsteman i beredskap

Angreppstid

Tid från det att fordon placerats vid skadeplatsen till det att
räddningsarbete kan påbörjas.

Ankomsttid

Summan av larmtid, anspänningstid och körtid.

Anspänningstid

Tid från alarmering av insatsstyrkan till dess
räddningsstyrkans första fordon är på plats.

Insatstid

Tid från alarmering av insatsstyrkan till dess att
räddningsarbetet kan påbörjas.

Körtid

Tid det tar att med räddningsfordon förflytta sig från
räddningsstationen till skadeplats.

Larmtid

Tid från det att larm inkommer till SOS till dess att
räddningspersonal larmas.

Lägesbild

En sammanställning av uppgifter för att få en bild av över
vad som hänt, händer eller kommer att hända.

Skadeplats

Plats där olycka inträffat, kan ha olika utbredning och
omfattning, varför den ibland med fördel delas in i sektorer

HE

Höjdenhet, tungt fordon med monterad maskinstege och
arbetsplattform för arbete och räddning på hög höjd.

RE

Räddningsenhet, tungt fordon i form av brand/släckbil
bemannad med fyra till fem personer och utrustad för
brandsläckning och övriga räddningsuppdrag.

VE

Vattenenhet, tungt fordom bestyckad med vattentank som
överstiger 7 m3 i syfte att vattenförsörja räddningsenheter.

Handlingsprogram för en säker och trygg kommun

Rättviks kommun

Datum

2018-08-28

FRG

Frivillig resursgrupp

IVPA

I väntan på ambulans

Kris

En händelse som drabbar många människor och hotar stora
delar av samhället samt hotar grundläggande värden och
funktioner.

POSOM

Psykosocialt omhändertagande

RAKEL

Radiokommunikation för effektiv ledning

RSA

Risk- och sårbarhetsanalys

SBA

Systematiskt brandskyddsarbetet

Samhällsviktig
verksamhet

Verksamheter och funktioner som är av betydelse för
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt
våra grundläggande värden.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten

Höjd beredskap

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta
beredskap, får beslutas av regeringen när Sverige är i krig,
Sverige är i krigsfara, det råder utomordentliga förhållanden
som är föranledda av krig utomlands, Sverige har varit i krig,
Sverige har varit i krigsfara, ett angrepp som genomförts
antas ske mot vitala funktioner i Sveriges nationella
ledningssystem och totalförsvar.

FSO

Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)

LSO

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

LEH

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(2006:544)

LBE

Lagen om brandfarlig och explosiva varor (2010:1011)

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

GriB

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Räddningsledning A

Utbildning via MSB, grundläggande kunskaper för
räddningsledning

Räddningsledning B

Utbildning via MSB, fördjupade kunskaper för
räddningsledning

Tillsyn och annan
olycksförebyggande
verksamhet A

Utbildning via MSB för kommunal tillsynsverksamhet inom
området skydd mot olyckor.

Tillsyn och annan
olycksförebyggande
verksamhet B

Utbildning via MSB, fördjupning för kommunal
tillsynsverksamhet inom området skydd mot olyckor.
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11.5 Sändlista
Sändlista till remissinstanser för handlingsprogrammet
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Myndigheter
Länsstyrelsen Dalarna Samhällsbyggnadsenheten-Beredskapsfunktionen
Polismyndigheten Dalarna
Trafikverket
Angränsande kommuner och kommuner i Dalarna
Mora kommun
Orsa kommun
Leksand kommun
Falun kommun
Ovanåker kommun
Interna verksamheter
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Externa aktörer
Dala Vatten och Avfall AB
RFAB
Revisionen
Övriga
Politiska partier
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