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Handlingsprogram för
Räddningstjänsten i Högsby kommun
enligt Lagen om skydd mot olyckor
Perioden 2019 - 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2019-04-01, § 56

Sammanfattning
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst. Programmet ska
upprättas och/eller revideras minst en gång per mandatperiod. Det antas av
kommunfullmäktige, eller i kommunalförbund, av den beslutande församlingen. I framtaget
handlingsprogram för Högsby kommun redogörs bland annat de mål och inriktningar som är
gällande för verksamheten för perioden 2019 – 2023.
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0. Läsanvisning
Handlingsprogrammet, som är upprättat följer till stora delar den redovisningsform, som
Myndigheterna för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram. De första avsnitten ger en
övergripande beskrivning av lagen och kommunen med dess riskbild. Här redovisas också det
riskanalys-/värderingsarbete, som ska genomföras via säkerhets- och prestationsmål, för att
ytterligare skapa underlag till olika insatser inom den förebyggande verksamheten och/eller
räddningstjänst. I de två följande avsnitten redogörs för ansvarsfördelningen och det
övergripande målet med strategiska inriktningar. Då den enskilde har ett tydligt ansvar har
detta speciellt presenterats i en bilaga där kommunens förväntningar redovisas – kan
användas som en allmän checklista. I avsnitten, som generellt ligger inom den förebyggande
verksamheten, berörs många delar som är riktade till den enskilde men även kommunen i
form av utbildningsinsatser. Under räddningstjänst redogörs för de områden som ska tillse att
räddningstjänstorganisation har erforderlig insatsförmåga vid olika typer av olyckor i
samhället. Förutom att redogöra för organisationen visas också de insatstider som gäller för
räddningstjänstens olika räddningsstyrkor. För att lära sig av inträffade olyckor ska
räddningstjänsten bedriva ett lärande via olycksundersökning samt genomföra utvärdering av
insatser, vilket vidmakthåller och utvecklar verksamheten som helhet. I sista avsnittet
presenteras den samverkan som sker både före, under och efter olyckshändelser med olika
myndigheter, organisationer med mera.
För att öka behållningen av aktuellt handlingsprogram är bilaga 1 bra att ha tillhands,
eftersom här ges definitioner och förklaringar till de förkortningar, som ibland används.
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1. Inledning
Den inriktning som Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ger,
”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs.”
har till syfte att var en vision som man tillsammans i samhället måste, som helhet, arbeta mot.
För att bryta negativa trender kring samhällets olycksutveckling ställer lagen och dess
förordning krav på enskilda och kommunen. I handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i
Högsby kommun beskrivs det hur kommunen ska vidmakthålla och utveckla den förbyggande
verksamheten samt räddningstjänst och därigenom uppnå den nationella inriktningen.
Programmet avser mandatperioden 2019 – 2023 och är det övergripande styrdokument för
verksamheten och tjäna som ett underlag för Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten. Det ska
även vara informativt för den enskilde, fastighetsägare och verksamhetsutövare om vilket stöd
Du kan förvänta Dig såväl före som under och efter en olycka.
1.1 Bakgrund och syfte
I de inledande bestämmelserna i LSO ges nationella målsättningar,
”… att i hela landet bereda människors liv, hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till
de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”
”… 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.”
”Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”
I LSO anges det att en kommun ska ha handlingsprogram för den förebyggande verksamheten
samt räddningstjänst där olika målsättningar tydliggörs. I programmet för förebyggande
verksamhet ska dess organisation och planeringen för denna verksamhet redovisas. För
räddningstjänst ska de risker som finns i kommunen samt de olyckor som kan leda till
räddningsinsats ges. Vidare ska den förmåga och organisation som finns inom kommunen
och/eller den samverkan som krävs för att möta dessa olyckor redovisas.
1.2 Avgränsningar
Handlingsprogrammet avgränsar sig till ansvarsområdet, enligt LSO, och olyckor som kan
innebära räddningsinsats utifrån lagstiftningens fyra kriterier.
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2. Kommunen och riskbild
Generell beskrivning av kommunen
Högsby kommun med landareal på cirka 751 kvadratkilometer är en inlandskommun i östra
Småland och omfattar såväl skog som öppet landskap. Kommunen med drygt 6 000 invånare
består av fem tätorter: Högsby, Berga, Ruda, Fågelfors och Fagerhult. I kommunen finns flera
sjöar och åar, Emån och Badebodaån/Alsterån, vilka indirekt via grundvatten tillsammans står
för en stor del av kommunens vattenförsörjning. Järnvägen mellan Kalmar och Linköping
passerar, liksom Riksväg 37/34, rakt igenom kommunen. Till angränsande kommuner såsom
Uppvidinge, Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar förekommer en omfattande pendling för
arbete då några större arbetsgivare inte finns inom kommunen
Sammanfattning av riskbild
Kommunen präglas till stor del av offentlig verksamhet, näringsliv i form av mindre
industrier, skogsbruk och lantbruk med större djurbesättningar. Publika lokaler såsom
vårdanläggningar och skolor ställer stora krav på räddningstjänstens operativa förmåga och
den förebyggande verksamheten. Brand i bostad är dock den vanligaste händelsen där
betydande risk för liv och hälsa finns. För att öka förståelsen och kunskapen om hur man kan
förhindra och självständigt agera när olyckshändelser av detta slag uppstår är information och
utbildning till allmänheten en mycket viktig åtgärd.
De transportleder, som finns inom kommunen, i form av vägar och järnväg är trafikolyckor
den dominerande risken för liv, hälsa och miljö. Genom samverkan med olika myndigheter
såsom Polisen, Trafikverket och Länsstyrelsen kan olika risker minskas och konsekvenser till
följd av trafikolyckor reduceras.
Utöver de olyckor som inträffar mer eller mindre frekvent finns de storskaliga olyckorna.
Dessa inträffar mer sällan men kan få omfattande konsekvenser för samhället när de sker.
Med inträffade olyckor i Högsby kommun (historiskt) samt studie av händelser, som skett
nationellt, har ett antal olyckshändelser identifierats, som bedöms kunna medföra allvarliga
konsekvenser:
x
x
x

Väderrelaterade olyckor såsom översvämning och skogsbränder
Storskalig brand i publik lokal
Olycka med farligt gods i samband med transport vid vattenskyddsområde, som även
kan påverka nedströmsliggande kommuner (Emån och Alsterån).

Vid jämförelse med andra kommuner, som har samma kommuninvånarantal, ligger Högsby
kommun generellt högre i de flesta olyckstyperna. I det underliggande dokumentet till
handlingsprogrammet, som beskriver riskbilden, sker analys av olika bakgrundsfaktorer för
att få en sammanfattad värdering och vilka åtgärder som behöver genomföras.
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Säkerhetsmål
Riskanalys/värdering ska vara en del inom räddningstjänstens verksamhet, som har till syfte
att skapa en del av den inriktning Högsby räddningstjänst ska ha som målsättning – effektiv
och god förmåga vid räddningsinsatser samt verka för en god förebyggande verksamhet i alla
dess delar.
Skapa en generell förmåga och robusthet för kommunen vid extraordinära händelser genom
ledning, samordning och samverkan inom och utom kommunens geografiska områdesansvar.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Ta fram riskvärdering för
Högsby kommun utifrån LSO
perspektiv – jämföra med
motsvarande kommuner och
analysera likheter/olikheter.

Framtagning av
första utgåvan under
våren/sommaren
2019 och därefter
uppdatering efter
större
samhällsförändringar

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska precis
som övriga verksamheter i
kommunen vara delaktig att
skapa struktur och arbetssätt för
kommunen före, under och efter
en extraordinär händelse som
inträffar i kommunen.

Kontinuerligt arbete
dvs delavstämningar
med början
hösten/vintern 2019

Kommunens
säkerhetssamordnare
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3. Ansvar
3.1 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst, enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det arbete som bedrivs inom
räddningstjänstens olika verksamhetsfunktioner gällande ledning, styrning och genomförande
förutom myndighetsutövning, vilket byggnadsnämnden ansvarar för. Kommunstyrelsen har
ansvar för att fortlöpande följa upp måluppfyllelse och resultat.
Nämnder, utskott och styrelser
Nämnder, utskott och styrelser har inom sitt verksamhetsområde ansvar för att förebyggande i
form av systematiskt brandskyddsarbete genomförs.
Kommunledningsutskottet
Kommunledningsutskottet är del av kommunstyrelsen, som har till uppgift att ge inriktningar
för räddningstjänstens verksamheter och få kontinuerliga avstämningar.
Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden är den kommunala nämnd, som enligt lag svarar för den del av
räddningstjänsten, som avser myndighetsutövning.
Förvaltningar och kommunala bolag
Varje förvaltning/bolag har inom sitt verksamhetsområde huvudansvaret för att förebyggande
i form av systematiskt brandskyddsarbete genomförs. Vidare ska man delta med nödvändiga
resurser och inom olika stödfunktioner, som beskrivs detta handlingsprogram, bedriva
ledning, styrning och genomförande.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har ett tydligt uppdrag att leda och samordna de olika
verksamhetsfunktionerna inom förebyggande och räddningstjänst så att en effektiv och säker
räddningstjänst uppnås i Högsby kommun. Det övergripande samordningsansvaret för att
kommunen uppnår LSO finns också inom räddningstjänsten. Räddningschefen, som lägst ska
inneha kompetens Räddningsledning B samt Tillsyn och olycksförebyggande B (se bilaga 3),
är i den dagliga verksamheten underställd kommunchefen och har erforderliga delegationer
att bedriva myndighetsfunktioner.
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Samverkan
Högsby kommun ska organiserat bedriva samordningen av det olycks- och
skadeförebyggande arbetet, vilket även är grunden för störning eller extraordinära händelser.
Samtliga förvaltningar/bolag ska delta där funktionen/rollen, som tjänsteman i beredskap
(TIB) inom den operativa ledningssamverkan, ska vara den inledande informations- och/eller
larmfunktion till igångsättningen av samordningen inom kommunen. En mycket viktig del
vid olyckor är att det finns fungerande kommunikationsvägar för samverkan och ledning för
att skapa en samlad lägesbild.
Förutom att kommunen som helhet ska bedriva god samverkan ska varje förvaltning/bolag
inom sin verksamhet och med berörda parter inom och utom kommunen bidra till samverkan
innan, under och efter en olycka. Förvaltningar/bolag ska årligen följa upp den egna
verksamhetens olycks- och skade-förebyggande arbete och genom utvärdering bedriva
förbättringsåtgärder.
Inom Kalmar län bedrivs olika samverkans forum, som har sitt syfte att stärka samarbetet
under planering och genomförandet av faktiska händelser. Ett exempel är att det råder
gränslös räddningstjänstsamverkan i hela Kalmar län dvs drabbad kommun kan begära hjälp
av inte bara närmaste kommuns räddningstjänst. Flertalet av samverkan är nedtecknade i
olika samverkansavtal, se bilaga 6.
Den enskildes ansvar
Även om handlingsprogrammet beskriver hur kommunen bedriver förebyggande verksamhet
och räddningstjänst, enligt Lagen om skydd mot olyckor, så betonas det i aktuell lagstiftning
att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte
orsaka olyckor. I första hand är det den enskildes skyldighet att själv vidta och bekosta
åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. När en olycka inträffat eller det finns en
överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv inte kan hantera situationen, är det
samhällets skyldighet att ingripa. Handlingsprogrammet innehåller därför bilaga 2 med vilka
förväntningar, som Högsby kommun har på dig, som enskild kommuninvånare då åtgärder
innan, under och efter olycka kan ge betydande resultat och därmed ett tryggare och säkrare
samhälle.
3.2 Dokument underställda handlingsprogrammet
x
x
x
x
x

Riskbild utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Taxor/avgifter för räddningstjänstens verksamhetsområde där taxor för
myndighetstillsyn framgår
Tillsynsplan för myndighetstillsyner
Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll där redovisning hur egensotning
ska sökas för den enskilde
Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
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x

Taxa/avgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Högsby Räddningstjänst
Telefon nr:
0499 – 17 310
Telefax:
0499 – 17 930

Besöksadress: Verkstadsgatan 1
E-post:

raddningstjansten@hogsby.se

Utgåva eer samråd – Handlingsprogram för Räddningstjänsten daterat 2019-02-15

3.3 Uppföljning och utvärdering
Avrapportering med uppföljning och utvärdering av prestationsmål görs i samband med den
årliga verksamhetsbeskrivningen till Kommunstyrelse. I de fall uppföljningsansvaret av
prestationsmålen ligger på flera förvaltningar/bolag ska räddningstjänsten samordna
uppföljningen och utvärderingen så att en samlad redovisning sker. Då en del av målen är
övergripande, vilket har sin grund i antalet år som handlingsprogrammet spänner över,
kommer dessa brytas ned för skapa en bättre möjlighet att följa upp dem. I uppföljningen och
utvärderingen kommer också målens tydlighet och resultat diskuteras så att framtida arbetssätt
med målformuleringar blir bra.
Förutom ovanstående ska räddningstjänsten arbeta utifrån kommunens styrmodell –
balanserade styrkort. Målsättningen är vara en del i ett enhetligt system för styrning och
uppföljning där de kommunala verksamheterna ska mätas inom följande delar:
x
x
x
x
x

Ekonomi
Medborgare/service
Medarbetare
Processer (arbetssätt)
Framtid/utveckling

Genom tydliga mål och mått inom dessa delar ska detta ge en helhetsbild över kommunens
samlade verksamheter.
Kommunstyrelsen kan också begära redovisning av räddningstjänstens olika verksamhet för
att erhålla delar av uppföljning och utvärdering via exempelvis revisorerna. I
årsuppföljningen, som begärs in av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
sker också en avrapportering där delar av prestationsmålen redovisas.
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4. Övergripande mål
Kommunen ska fortlöpande minska riskerna för skador och olyckor på ett sätt som bidrar till
en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i. Kommunen ska upprätthålla en god
beredskap för att hantera olyckor, störningar och extraordinära händelse.
4.1 Strategisk inriktning
De strategiska inriktningarna för Högsby räddningstjänst redovisas utifrån olyckans olika
skeenden, före, under och efter samt generell nivå och är därmed gällande för både
förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Före
x

Räddningstjänsten ska verka för att stärka den enskildes förmåga att förebygga bränder
genom information och rådgivning.

x

Räddningstjänsten ska genomföra utbildningar inom kommunens förvaltning/bolag. Detta
ska även kunna erbjudas övriga samhället för att ha en förmåga att förebygga och hantera
uppkomna olyckor.

x

Räddningstjänsten ska bedriva tillsyns- och tillståndsverksamhet så att ett skäligt
brandskydd uppnås i kommunen.

x

Räddningstjänsten ska i samverkan med andra kommunala förvaltningar/bolag verka för
att samhällsplanering ske med hänsyn till hur riskerna ska minskas i samhället.

x

Räddningstjänsten ska tillsammans med entreprenören för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll utveckla arbetet med att stärka den enskildes förmåga att hantera
uppkomna bränder.

Under
x

Räddningstjänsten ska under olika typer av räddningsinsatser upprätta en operativ ledning
som är anpassad utifrån olyckans omfattning och/eller komplexitet.

x

Räddningstjänsten ska bedriva en effektiv räddningstjänst, som samverkar dels med den
enskilde och dels med andra organisationer och myndigheter för att upprätthålla en god
operativ förmåga i samhället.

x

Räddningstjänsten ska utifrån kommunens riskbild, utvärdering av insatsstatistik med
mera ha erforderliga planer, resurser i form av fordon och utrustning för att både specifikt
och generellt hantera uppkomna olyckor.

x

Räddningstjänsten ska upprätthålla kompetens för att genomföra säkra och effektiva
räddningsinsatser och samverka med andra organisationer och myndigheter då den egna
förmågan inte är erforderlig.
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Efter
x

Räddningstjänsten ska vara en lärande organisation för att utveckla den förebyggande
verksamheten och räddningstjänst – olycksundersökning och utvärdering av
räddningsinsats ska vara en del i detta.

x

Kommunen bör som helhet, där räddningstjänsten är en del, verka för att olyckor, skador
och samhällsstörningar utreds och att erfarenheterna återkopplas till berörda
organisationer och myndigheter så att liknande händelser hanteras ännu bättre i framtiden
alternativt förhindras helt.

x

Kommunen bör vid behov kunna erbjuda Psykosocialt omhändertagande (POSOM), där
räddningstjänsten kan vara den inledande funktionen (ingångsättning av POSOMorganisationen).
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5. Förebyggande verksamhet
5.1 Inledning
Det bästa för alla i samhället, både för enskilda och verksamheter, är att det inte inträffar
några olyckor alls. Att undvika negativa konsekvenser på människors liv, hälsa och miljö är
viktigast, samtidigt som det ekonomiska perspektivet inte är försumbart för samhället som
helhet.
Det är mycket mer kostnadseffektivt att förebygga olyckor av olika slag än att hantera
uppkommen olyckshändelse. Bortavaro av nyckelperson i en verksamhet eller ett längre
produktionsbortfall på grund av olycka respektive brand kan få ödesdigra konsekvenser för en
verksamhet.
Räddningstjänsten i Högsby har ansvar för ledning och samordningen av den förebyggande
verksamheten inom kommunen och ska verka inom ett antal område, vilka redovisas i
följande avsnitt, för att stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor och hantera dem
om de uppstår.
För att stärka och skapa förbättrad robusthet har samverkan mellan Högsby, Mönsterås och
Oskarshamns räddningstjänster inletts under 2018 för att tillsammans nå en god förebyggande
verksamhet i aktuella kommuner, vilket beskrivs i gällande samverkansavtal för den
förebyggande verksamheten. Personellt innebär detta att tre heltidstjänster med kompetenser
från brandingenjör till brandinspektör, se bilaga 3, bedriver det förbyggande arbetet i form av
myndighetstillsyn och hantering av olika tillståndsärenden.
5.2 Information och rådgivning
Genom en god information och rådgivning till enskilda och verksamheter kan brandskyddet
och det övriga olycksförebyggande arbetet stärkas i samhället. Detta kan uppnås på olika sätt
bland annat genom att vara medverkande på olika aktiviteter som genomförs inom
kommunen. Vidare kan speciella arrangemang såsom ”öppet hus” på kommunens
brandstationer var ett bra tillfälle att sprida information om de risker som finns och hur dessa
kan förebyggas eller omhändertas om olyckan inträffar. Informationsspridningen ut i
samhället ska kontinuerligt utvecklas och förbättras för att möta behovet i dagens föränderliga
samhälle.
För äldre och personer med funktionsnedsättningar ska ett individanpassat brandskydd arbetas
fram i kommunen, vilket förutom fysiska åtgärder bland annat kan innebär rådgivning till
anhöriga.
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Säkerhetsmål
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor som uppstår ska förbättras där ett
större fokus läggs på de som får vänta längre innan räddningsinsats påbörjas från
räddningstjänsten.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Plan för generella och specifika
informations- och
rådgivningsinsatser ska tas fram där
olika målgrupper ska beaktas.

Påbörjas hösten
2019 och därefter
sker denna
planläggning
årligen

Räddningstjänsten

Rutiner för att uppmärksamma
behovet av ett individanpassat
brandskydd för äldre och personer
med funktionsnedsättningar i
samband med biståndsbedömning
ska tas fram.

Påbörjas hösten
2019

Socialförvaltningen och
Räddningstjänsten

Införa fixartjänst för att verka inom
skydd och säkerhet för äldre och
personer med
funktionsnedsättningar. Utveckling
och omfattning av tjänsten kommer
ske kontinuerligt.

Påbörjas 2019 och
därefter
kontinuerliga
delavstämningar

Socialförvaltningen och
Räddningstjänsten

Genomföra informations- och
rådgivningsinsatser vid de
arrangemang, som idag bedrivs i
kommunen.

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar

Räddningstjänsten

Fortlöpande lägga ut information
på kommunens hemsida för att på
olika sätt verka för att minska
antalet olyckor och dess
konsekvens

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar
med början
hösten/vintern
2019

Räddningstjänsten
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5.3 Utbildning
Utbildningsverksamheten inom räddningstjänsten har samma inriktning som gäller
information och rådgivning – stärka den enskildes och verksamheternas förmåga att
förebygga olyckor och hantera uppkomna olyckor. Genom utbildning skapas en ökad kunskap
om de risker och eventuella konsekvenser som finns både i samhället i allmänhet men även i
den egna vardagen. Med kompetens, vilket leder fram till ett riktigt agerande, och
skyddsutrustning i form av brandvarnare, handbrandsläckare, varningstriangel med mera är
den enskildes förmåga betydande för att olyckor hanteras som bra som möjligt ur alla
aspekter.
I Högsby kommun ska samtliga anställda (förvaltningar/bolag) utbildas i brandskydd,
utrymning, första hjälpen och Hjärt-Lung-Räddning (HLR) i en fyra års cykel.
Utbildningsverksamheten inom räddningstjänsten ska beakta den konkurrens, som ska råda
inom aktuell verksamhet, då andra organisationer och verksamheter efterfrågar utbildning.
Målsättningen för verksamheten är dock tydlig för räddningstjänsten – förmågan hos enskilda
och verksamheter ska stärkas.
Elever i Högsby grundskolor ska utbildas i brandskydd, utrymning och andra möjliga
olyckshändelser, såsom buss-utrymning, så de kan agera på ett lugnt och säkert sätt.
Utbildningen sker med intervall och olika inriktningar beroende på årskurser.
Säkerhetsmål
Den enskildes förmåga ska genom adekvat utbildning uppnå erforderlig kompetens att
förebygga och hantera olyckor som uppstår.
Grundskolans elever genom utbildning i brandskydd och utrymning erhålla en framtida
kompetens för förebyggande arbetssätt och ett säkert och riktigt agerade vid olyckor.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Anställda i kommunens
förvaltningar/bolag ska regelbundet
(minst vart fjärde år) genomgått
brandskyddsutbildning.

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar

Samtliga förvaltningar/bolag

Anställda i kommunens
förvaltningar/bolag ska regelbundet
(minst vart fjärde år) genomgått
utrymningsövning.

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar

Samtliga förvaltningar/bolag
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Anställda i kommunens
förvaltningar/bolag ska regelbundet
(minst vart fjärde år) genomgått
första hjälpen utbildning.

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar

Samtliga förvaltningar/bolag

Anställda i kommunens
förvaltningar/bolag ska regelbundet
(minst vart fjärde år) genomgått
HLR utbildning.

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar

Samtliga förvaltningar/bolag

Erbjuda utbildningar för att minska
antalet bränder och olyckor i
Högsby kommun. Utbildningarna
riktas mot allmänhet, företag och
organisationer.

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar
med början hösten
2019

Räddningstjänsten

Grundskolans elever ska utbildas i
brandskydd samt utrymning vid
flera tillfällen och i lika årskurser

Kontinuerligt
arbete dvs
delavstämningar

Räddningstjänsten samt berörd
förvaltning

5.4 Tillsyn och tillstånd
Räddningstjänsten genomför tillsyner för att säkerställa att ett skäligt brandskydd
upprätthålls, enligt LSO, och hantering av brandfarliga och explosiva vara bedrivs på ett
säkert sätt, enligt LBE, i kommunen. Tillsynerna sker enligt gällande lagstiftningar är därmed
en myndighetsfunktion. Intervallen av tillsyn sker utifrån en sammanvägning av erfarenhet
från dels genomförda tillsyner och räddningsinsatser och dels initiativ och direktiv från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
En huvudinriktning vid tillsyn, enligt LSO, är att verksamhetsutövaren och
nyttjanderättshavaren bedriver ett systematiskt brandskydd (SBA). Målsättningen är att detta
arbetssätt inte ska vara en enskild företeelse utan ska med fördel införlivas i verksamhetens
systematik gällande konventionell arbetsmiljö.
Enskilda och/eller verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor ska ansök om
tillstånd för denna typ av hantering. Räddningstjänsten handhar dessa ärenden och utfärdar
tillstånd efter samråd med berörda myndigheter. Tillståndshantering sker enligt gällande
lagstiftning och är därmed en myndighetsfunktion.
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Säkerhetsmål
Högsby räddningstjänst ska bedriva ett tillsyns- och tillståndsarbete, som har sin grund i
myndighetsfunktionen. I detta arbete ska erforderligt stöd/råd ges till enskilda,
verksamhetsutövare och nyttjanderättshavaren för att uppnå ett skäligt brandskydd och säker
hantering av brandfarlig och explosiv vara i kommunen.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Kontinuerligt uppdatera
tillsynsplanen.

Kontinuerligt
arbete dvs
avstämningar inför
varje nytt år

Räddningstjänsten

Uppdatera arbetssättet avseende
tillsyn så att rättssäkerheten
förbättras ytterligare.

Hösten/vintern
2019

Räddningstjänsten

Uppdatera delegationsordningen
avseende tillsyn (LSO och LBE)
och tillståndhanteringen (LBE).

Våren 2019

Räddningstjänsten

Förvaltningar/bolag ska bedriva
systematiskt brandskyddsarbetet
och dokumentera detta i erforderlig
omfattning.

Hösten/vintern
2019

Samtliga berörda
förvaltningar/bolag

5.5 Medverkan i samhällsplanering
I kommunens samhällsplanering finns det många faktorer att ta hänsyn till för att planera och
bygga ett samhälle för nutida och framtida behov. Räddningstjänsten ska medverka i detta
arbete genom att vara sakkunnig inom de lagområden, som man innehar myndighetsfunktion
för. Målsättningen är att tillsammans med andra förvaltningar/bolag, organisationer och
myndigheter skapa ett så robust och säkert samhälle som möjligt. Förutom att verka för
passiva åtgärder ska även system såsom brandvatten för den operativa
räddningstjänstverksamheten beaktas och tas hänsyn vid samhällsplaneringen.
Ärenden som berör tillstånd av permanent eller tillfällig karaktär såsom offentlig tillställning,
yttrande gällande serveringstillstånd med mera ska Räddningstjänsten vara en remissinstans.
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Säkerhetsmål
Högsby kommun ska bedriva samhällsplanering där risker och eventuella konsekvenser till
följd av olyckor beaktas och så långt som rimligt förebyggs respektive minimeras.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Räddningstjänsten ska medverka i
samhällsplaneringen för att verka
för ett robust och säkert samhälle.

Kontinuerligt
arbete dvs
avstämningar inför
varje nytt år.

Berörd förvaltning samt
räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska vara
sakkunnig för LSO och LBE
ärenden.

Kontinuerligt
arbete dvs
avstämningar inför
varje nytt år.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska tillsammans
med verksamhetsansvarig för
kommunens brandvattensystem
tillika dricksvattensystem verka för
att erforderlig tillgänglighet av
bandposter med kapacitet finns i
kommunens större orter/samhällen.

Inriktning tas fram
under 2019 via
samråd.

Berörd förvaltning/bolag samt
räddningstjänsten

5.6 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Varje år uppstår det ett antal bränder som är eldstadsrelaterade, vilka kan förebyggas genom
rengörings åtgärder (sotning av eldstad med tillhörande skorsten) dvs borttagning av
brandfarliga beläggningar. Förutom rengöring så ska brandskyddskontroll genomföras för att
upptäcka fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda
anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak
överensstämmer med de krav som gällde då anläggningen togs i bruk.
Både rengöring och brandskyddskontroll bedrivs på entreprenad i kommunen.
Räddningstjänsten följer upp och ansvarar för att rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i
enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.
Räddningstjänsten ska även fortlöpande behandla ansökningar med begäran om egensotning
och begäran om att annan ska få rengöra (sota) samt de övriga arbetsuppgifter som
uppkommer med anledning av rengöring (sotning) i kommunen.
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Säkerhetsmål
Högsby kommun ska genom entreprenad bedriva rengöring och brandskyddskontroll av
eldstäder och uppvärmningsanläggningar enligt gällande lagstiftning och föreskrift.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Rengöring och brandskyddskontroll Kontinuerligt
ska bedrivas i enlighet med
arbete dvs
gällande lagstiftning och föreskrift. avstämningar inför
varje nytt år
Inbegripa inspektion och viss
kontroll av brandskyddsutrustning i
samband med rengöring och/eller
brandskyddskontroll för att erhålla
ytterligare mervärde. Detta arbete
ska bedrivas i samråd med
skorstensfejarmästaren.

Hösten/vintern
Räddningstjänsten
2019 därefter årliga
avstämningar

Information om den inspektion som Sommaren 2020
föreslås inbegripas vid rengöring
och/eller brandskyddskontroll.
Detta arbete ska bedrivas i samråd
med skorstensfejarmästaren.
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6. Räddningstjänst
6.1 Inledning
Samhällets förmåga att hantera olyckor bygger i huvudsak på den enskildes och
räddningstjänstens förmåga tillsammans. Vid omfattande och/eller komplexa olyckor
samverkar organisationer och myndigheter för att upprätthålla en effektiv förmåga i
samhället.
I delen där den förebyggande verksamheten beskrivs i handlingsprogrammet tydliggörs den
enskildes betydelse, vilket även får sitt genomslag när olyckor inträffar. Det innebär att ett
riktigt agerande för att hantera dvs förhindra och begränsa en olycka kan minimera
konsekvenserna. Detta är viktigt och speciellt i geografiska områden, som en räddningsinsats
via räddningstjänsten tar längre tid.
Räddningsstyrkorna i Högsby ska tillsammans vara dimensionerade och utrustade för de mest
frekventa händelserna de så kallade typolyckorna. Vid inledningsskedet av olyckshändelser i
Fagerhults beredskapsområde kommer inte insatsförmåga vara likställd Högsby då
bemanningen och utrustningen inte är densamma, vilket visas för olika typhändelser i tabell 2.
Resultatet från riskanalys/värdering ska även ge utformande av räddningsstyrkornas olika
specifika förmågor.
Vid förändringar i normalberedskapen, som uppstår vid rekryteringsproblem eller långvariga
sjukskrivningar, sker avvikelse från insatsförmågan. Detta är fallet för styrkorna i Högsby
(styrka på 1+3) och Fagerhult (under vissa tidsperioder inte bemannad) idag, vilket inneburit
att riskvärdering har genomförts och erforderliga rutiner/arbetssätt tagits fram för att tillfälligt
hantera situationen. Rutiner/arbetssätt inbegriper inte bara insatsförmågan utan även
ledningsförmågan genom att fler angränsande räddningstjänstenheter larmas ut vid
olyckshändelser genom framförallt inre befälet (IB). Insatsförmågan, vilken visas för olika
typhändelser i tabell 2, kompletteras med hänvisning där räddningsstyrkorna inte uppnår
erforderlig förmåga utan måste invänta förstärkande resurser från annan räddningstjänst för
genomföra insats (livräddning med rökdykare vid brand i byggnad). Ambitionen inom
kommunen är att under 2019 intensifiera rekryteringen och skapa kombinationstjänster inom
de kommunala verksamheterna för att vara delaktiga i räddningstjänsten. Vidare kommer
räddningsstyrkan i Högsby beredskapsstruktur analyseras för att anpassas till de reella
förutsättningar som finns i tätorten för att uppnå en robust insatsförmåga över dygnets alla
timmar.
Räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser kan delas in i två delar insatsförmåga och ledningsförmåga. Beroende på olyckans karaktär dvs omfattning och/eller
komplexitet så måste dessa delar vara både robusta och flexibla för att uppnå en effektiv
räddningsinsats. Vidare måste en generell förmåga nås för att optimalt samverka med andra
organisationer, kommuner och myndigheter vid dessa olyckor. För att stärka och skapa
förbättrad robusthet finns idag samverkan mellan Högsby, Mönsterås och Oskarshamns
räddningstjänster för att tillsammans nå en god insats- och ledningsförmåga inom de mest
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frekventa olyckshändelserna i aktuella kommuner.
Säkerhetsmål
Den enskilde ska få snabb och effektiv hjälp av räddningstjänsten i samband med bränder och
andra olyckor vid normalt beredskapsläge.
Effektiviteten vid räddningsinsatser ska öka så att konsekvenserna av olycka minskas ur alla
aspekter (liv, miljö och egendom). Detta ska ske genom överväganden av inledande, bas
alternativ särskild förmåga inom räddningstjänsten samt samverkan med andra
samhällsfunktioner (semi-proofficiella).
Räddningstjänstens förmåga att hantera de mest frekventa olyckorna ska vidmakthållas och
utvecklas genom intern utbildning/övning och rutiner.
Insatsplaner ska finnas för risk- och skyddsvärda objekt i kommunen för att räddningstjänsten
ska genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Speciellt fokus ska läggas på försörjning
av brandvatten för att genomförande av förhindrande eller begränsande insatsåtgärder.
Räddningstjänsten ska ha en generell förmåga att samverka med andra räddningstjänster och
organisationer för att hantera omfattande och/eller komplexa olyckor.
Kommunen, som helhet, ska tillsammans med Räddningstjänsten kontinuerligt arbeta med
rekrytering av räddningstjänstpersonal till räddningsstyrkorna i beredskap så att målet med
fulltaliga styrkor och poolpersonal nås. Högsby styrkans beredskapsstruktur ska analyseras
för att anpassas till de reella förutsättningar, som finns i tätorten (anspänningstid på 5
minuter), för att uppnå en robust insatsförmåga.
Räddningstjänsten ska ha förmåga att vid behov ge stöd efter avslutad räddningsinsats.
Prestationsmål
Mål

Klart

Uppföljningsansvar

Den enskilde ska informeras om
vilken förmåga och insatstider
räddningstjänsten har och vilka
skyldigheter och ansvar den
enskilde har utifrån detta.

Våren/sommaren
2019

Räddningstjänsten

En karta över gällande insatstider
för kommunen vid normalt
beredskapsläge, se bilaga 4, ska
hållas uppdaterad.

Kontinuerligt
arbete med
avstämning

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska vara
dimensionerad och ha förmåga att
klara en typolycka (trafikolycka,
brand i byggnad, brand i terräng

Kontinuerligt
arbete med
avstämning

Räddningstjänsten
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eller SAMS-larm) i kommunen.
Räddningstjänsten ska
kontinuerligt verka för att
utbilda/öva
räddningstjänstpersonalen,
utveckla rutiner och utrustning för
att möta framtida behov.

Kontinuerligt
arbete med
avstämning

Räddningstjänsten

Genomförda räddningsinsatser ska
utvärderas genom det nationella
händelserapportsystemet.

Kontinuerligt
arbete med
avstämning

Räddningstjänsten

Utbildning/övning av
räddningstjänstpersonal ska
genomföras enligt fastställda
program och övnings-PM.

Kontinuerligt
arbete med
avstämning

Räddningstjänsten

Framtagning av insatsplaner för
risk- och skyddsvärda objekt i
kommunen ska ske. Tillgänglighet
och kapacitet av brandvatten för
förhindrande och begränsande
insatsåtgärder ska klargöras.

Påbörjas 2019 med Räddningstjänsten och
Teknikförbundet ÖSK vid
inriktning och
arbetet gällande brandvatten.
samråd, vilket
innebär att bilaga 5
kommer
korrigeras.
Därefter
kontinuerligt
arbete och
avstämning utifrån
förändrad riskbild.

Samövning ska genomföras med
andra räddningstjänster,
organisationer och myndigheter
för att upprätthålla förmågan att
samverka på ett effektivt sätt.

Kontinuerligt
arbete med
avstämning

Högsby Räddningstjänst
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Den regionala saneringsresursen
ska inte ha samma inriktning,
vilket innebär förändrad
förmåga.

Ny inriktning och beslut
görs under 2019 i
samråd med övriga
räddningstjänster och
länsstyrelse i Kalmar län

Räddningstjänsten i samråd
med Länsstyrelsen och övriga
räddningstjänster i Kalmar
län.

Rekrytering av personal till
Räddningstjänsten ska
intensifieras genom en rad olika
insatser för att uppnå fulltaliga
styrkor. Genomgång av struktur
av räddningsstyrkan i Högsby
för att ta fram och verkställa
åtgärder för robust beredskap.

Åtgärder inom 2019 för
att nå bemanningsinriktningen enligt
handlingsprogram,
Högsby 1+4 och
Fagerhult 0+2. Därefter
kontinuerligt arbete med
avstämning för att nå
pool-resurser.

Räddningstjänsten och
samtliga förvaltningar/bolag
(speciellt ansvar ligger på
personalchefen).

Den drabbade ska vid behov ges
stöd efter avslutad
räddningsinsats, t ex RVR och
krisstöd.

Påbörjas hösten 2019.
Kontinuerligt arbete
därefter med avstämning

Räddningstjänsten

6.2 Generell förmåga och insatstider
För att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser av olika karaktär finns räddningsstyrkor
vid normalberedskap placerade i orterna: Högsby och Fagerhult. Styrkorna, som består av
deltidsanställd personal i fyra skiftlag, är genom dess placering ett resultat till relativt korta
insatstider i kommunen. Vidare finns gränslös samverkan mellan räddningstjänsterna i
Kalmar län och angränsande räddningstjänster i Kronoberg för att nå skadedrabbade så snabbt
och effektivt som möjligt. Genom operativ ledningssamverkan mellan Högsby, Mönsterås och
Oskarshamns räddningstjänster finns ledningsfunktion, som dels är operativ och dels
strategisk för att hantera inträffade olyckor, vilka beskrivs under ledningsförmåga.
Inriktningen vid räddningsinsatser är att insatsförmågan och ledningsförmåga tillsammans ger
ett effektiv och säker ingripande dvs alla delar är lika viktiga, se figur 1 och tabell 1.
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I Högsby kommun ska det under normalberedskap vara 10 räddningstjänstpersoner som är
tillgängliga dygnet och året runt. Avvikelser från normalberedskapen förutom vid räddningsinsatser, kan ske i samband med verksamhetspriorienteringar eller andra särskilda
omständigheter. I samtliga fall ska detta beslutats av räddningschef, som under en längre
avvikelse redogör detta för Länsstyrelsen och kommunledningsutskottet, eller i vissa speciella
omständigheter räddningschef i beredskap.

Räddningsstyrkor
Räddningschef

Räddningschef i Beredskap
RCB

Inre Befäl
IB

Yttre Befäl
YB

Högsby

Fagerhult

1 Styrkeledare och 4
Brandmän

2 brandmän

Högsby/FIP

Figur 1 visar den operativa räddningstjänstorganisationen för Högsby räddningstjänst vid
normalberedskap
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Uppgift

Benämning

Antal i
jour/beredskap

Ledning, strategisk

Räddningschef i
beredskap, RCB

1

90 sek

Ledningsstöd,
operativt

Inre Befäl, IB

1

Omgående

Ledning, operativt

Yttre Befäl, YB

1

90 sek

Räddningsstyrkor

Högsby/deltid

1+4 varav 1 FIP

5 min och 90 sek/FIP

0+2

5 min

Fagerhult/deltid

Totalt

Anspänningstid

10 stycken

Tabell 1 visar de olika resursernas övergripande uppgift, antal och anspänningstid vid
normalberedskap.
6.3 Insatsförmåga
Samtliga räddningsstyrkor i kommunen ska ha en inledande förmåga, vilket även inbegriper
FIP-enheten i Högsby (med anspänningstid på 90 sekunder, vilket är en målsättning). Med
inledande förmåga menas genomförandet av omedelbara åtgärder såsom genomföra
livräddande eller livsupprätthållande åtgärder med hjärtstartare och HLR, varna och avspärra,
inledande släckning med mobil släckutrustning (handbrandsläckare) med mera.
Samtliga räddningsstyrkor i kommunen ska ha en bas förmåga inom de mest frekventa
händelserna/olyckorna vid fara för liv, miljö och egendom. Händelser/olyckor som:
x
x
x
x
x

Trafikolycka (singelolycka – ett fordon)
Brand i mindre byggnad
Brand ej i byggnad (mindre område)
SAMS (sjukvårdsuppdrag åt Region Kalmar)
Drunkning

Med bas förmåga menas genomförande av insatser där samverkan med andra
räddningsstyrkor eller blåljus organisationer hanterar ovanstående händelser dvs förhindra
vidare utveckling (begränsning) och omhändertagande av skadedrabbade alternativt släcka
uppkommen brand.
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Räddningstjänsten i kommunen har som mål att nå olyckan med bas förmåga utifrån den
information som karta över insatstider, se bilaga 4, ger. Tiderna är framtagna utifrån normalt
beredskapsläge samt gällande hastighetsbegränsningar.
Vid omfattande och/eller komplicerade olyckor krävs det ibland resurser med särskild
förmåga såsom erforderlig bemanning för att genomföra rökdykning, losstagningsverktyg för
att klara räddningsinsatsen. Dessa kan skapas med egna resurser eller tillsammans med
resurser från samverkande organisationer och myndigheter.
I tabell 2 redovisas respektive räddningsstyrkas insatsförmåga utifrån olika typhändelser dvs
om styrkan kan hantera händelserna självständigt (Ja) eller om samverkan med annan styrka
måste ske (Nej, förstärkning). Förutom förstärkning från annan räddningsstyrka dvs
angränsande kommuns räddningstjänst kan inkallning av beredskapsledig räddningstjänstpersonal ske så kallat förstärktlarm, enligt gällande larmplan hos SOS Alarm. Denna
möjlighet är inte medtagen i tabell 2 då det inte finns någon garanti att ytterligare personal
och därmed fordon/utrustning kommer till aktuell olyckshändelse. Utifrån dagens
beredskapssituation sätts de insatsförmågor, som kräver en fastställd bemanning, till Nej,
förstärkning för att tydliggöra detta förhållande (markeras också med en asterisk, som
kompletteras med en förklarande text).
Alarmering av räddningstjänstens styrkor sker via SOS Alarm AB, se bilaga 7, med hjälp av
fastställda larmplaner. Larmplanerna är uppbyggda utifrån en nationell struktur och ger
utlarmningskriterier som idag omfattar olika olyckshändelser. De typhändelser, som ges i
tabell 2, är de mest frekventa och ger en övergripande bild av räddningstjänstens samlade och
enskilda förmåga (per station). Det är de olyckshändelser, som kategoriseras i nivå liten till
mellan, som redovisas och är kopplade till utlarmningskriterier i larmplanerna. Vid
stor/omfattande trafikolycka med flera fordon kommer det krävas utlarmning av fler
räddningsstyrkor än det som Högsby räddningstjänst har exempelvis tung räddning, vilket
SOS Alarm/larmplanen tillsammans med inre befäl (IB) kommer att hantera.
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Typ/olyckshändelser

Insatsförmåga per station
Högsby

Fagerhult

Ja

Ja

Nej, förstärkning*

Nej, förstärkning

Brand i byggnad
Utvändig begränsning och/eller
släckning
Livräddning med rökdykare

Livräddning med bärbar stege från Ja
ej drabbat utrymme
Livräddning med rökdykare och
Nej, förstärkning
samtidig utvändig släckning eller
livräddning med bärbar stege från
ej drabbat utrymme
Invändig släckning i byggnad
Nej, förstärkning
(industri) längre in än särskilda
åtaganden måste vidtas

Ja
Nej, förstärkning

Nej, förstärkning

Brand i det fria
Genomföra begränsning/släckning Ja
av skogs- och markbrand – mindre
omfattning
Genomföra begränsning/släckning Nej, förstärkning
av skogs- och markbrand –
medel/större omfattning

Nej, förstärkning

Nej, förstärkning

Utsläpp av farligt ämne (CBRNE-händelse)
Släckning av brännbar vätska 150
m2
Kemdykarinsats - livräddning

Ja

Nej, förstärkning

Nej, förstärkning*

Nej, förstärkning

Kemdykarinsats - begränsning av Nej, förstärkning
läckage – mindre omfattning
Begränsa/sanera oljeutsläpp i
Ja
vatten – mindre omfattning
Begränsa och sanera oljeutsläpp på Ja
land – mindre omfattning

Nej, förstärkning
Nej, förstärkning
Ja

Trafikolycka
Säkring av olycksplats

Ja

Ja

Akutsjukvård, LABC/HLR

Ja

Ja

Losstagning fastklämda

Ja

Nej, förstärkning

Ytlivräddning

Ja

Ja

Djurlivräddning

Ja

Ja

Tank/vattentransport

Ja

Nej

Tillgång till båt

Ja

Nej

Terräng transport

Ja

Nej, förstärkning

Övrigt

Tabell 2 visar typ/olyckor och räddningstjänstens insatsförmåga (organisationens kompetens
och fordon/utrustning) att hantera dessa.
*

Dagens beredskapssituation medför att rök/kemdykning med andningsskydd och larmkläder
inte kommer vara möjlig för Högsby styrkan innan förstärkning anländer.
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Räddningstjänsten ska utöver normal räddningsutrustning förfoga över följande resurser:
Släckfordon och tankfordon med en kapacitet på 10 000 liter på stationen i Högsby, mindre
terrängfordon, utrustning för rökdykning, hydraul verktyg för losstagning från två fordon vid
trafikolycka, övrig räddningsutrustning för trafikolyckor, utrustning och skumkapacitet för
släckning av dimensionerande spillbrand, utrustning för främst livräddning vid CBRNE
händelser, utrustning för omhändertagande av olje- eller kemskador, utrustning för
skogsbrandsbekämpning, båt och ytlivräddningsutrustning.
Släckfordon på stationen i Fagerhult, utrustning för rökdykning, hydraul verktyg för
losstagning från två fordon vid trafikolycka, övrig räddningsutrustning för trafikolyckor,
utrustning för främst livräddning vid CBRNE händelser, utrustning för omhändertagande av
olje- eller kemskador, utrustning för skogsbrandsbekämpning och ytlivräddningsutrustning.
Räddningstjänsten i Högsby ansvarar för drift och underhåll av den regionala
saneringsresursen och vid insats av olika CBRNE händelser utför personalen etablering av
denna resurs i sin helhet. En förändrad förmågeinriktning från Region Kalmar där de inte
kommer ingå i denna resurs ger en annan inriktning för de kvarvarande samverkansparterna,
räddningstjänsterna och länsstyrelsen i Kalmar län – se aktuellt prestationsmål.
Avseende högfordon och ledningsfordon sker samverkan med angränsande kommuners
räddningstjänst.
Räddningstjänsten i Högsby ansvarar för drift och underhåll av två nationella
skogsbrandsdepåer genom avtal med MSB.
6.4 Ledningsförmåga
För att uppnå en erforderlig ledningsförmåga har operativ ledningssamverkan slutits mellan
Högsby, Mönsterås och Oskarshamns räddningstjänster. Målsättningen är att ha en robust
ledningsorganisation, som hanterar olika delar inom ledningsfunktionen vid olyckor.
Tillsammans med räddningsstyrkornas styrkeledare kommer det operativa ledningsarbetet
delas upp i följande delar:
x
x
x
x

Nivå 1 – Ledning av enskild enhet
Nivå 2 – Skadeplatsledning
Nivå 3 – Operativ ledning
Nivå 4 – Normativ/strategisk ledning

Beroende på olyckans karaktär dvs omfattning och/eller komplexitet så aktiveras den olika
ledningsnivåerna antingen av genom beslutade larmplaner, räddningsledaren och/eller inre
befälet (IB). Med hjälp av medlyssning av inkomna larmsamtal till SOS Alarm kan inre befäl
snabbt aktivera ytterligare räddningsstyrkor i beredskap, inkalla beredskapsledig personal och
stärka ledningsförmågan. Vid utlarmning av minst två räddningsstyrkor sker en inkallning av
yttre befäl (YB) för att hantera samordningen och därmed ge grunden för ett optimalt
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ledningsarbete på olycksplatsen tillsammans med sektorchefer. Många av de olyckshändelser
som sker i samhället hanteras oftast av nivå 1 till och med 3. Vid omfattande/komplicerade
händelser, som exempelvis uppstår i samhällsviktiga funktioner, sker även en inkallning av
räddningschef i beredskap (RCB). Dessa kan utvecklas till extraordinära händelser, som måste
samordnas med olika kommunal verksamheter, där RCB har en ledande roll att hantera
samverkan och bistå.
För att skapa en främre och/eller bakre ledning vid olyckor finns därmed en organisation att
larma men även ett regionalt ledningsfordon, som ska verka som samverkansplats för
räddningstjänster, organisationer och myndigheter. Struktur och arbetsuppgifter inom
ledningsorganisationen är beskriven i räddningstjänstens instruktioner.
Kommunikation sker på olika sätt för att nå effektiva räddningsinsatser, samband mellan
räddningsstyrkor sker dels via RAKEL på tilldelade talgrupper och dels via
skadeplats/insatsradio. Samband med andra myndigheter sker företrädesvis via RAKEL när
samverkan samordning ska bedrivas vid olycka. Förutom dessa kommunikationsmedel
används de konventionella systemen, som finns i samhället, såsom mobil och fast telefoni.
6.5 Planering av räddningsinsats
För att nå angivna förmågor och kunna genomföra effektiva räddningsinsatser är det en del
åtgärder som måste genomföras inom räddningstjänsten. Förutom att bedriva dessa måste
även samverkan med andra verksamheter, företag, organisationer och myndigheter
genomföras då alla åtgärder inom räddningstjänstens verksamhets ansvar.
Utbildning och övningsverksamheten
Räddningstjänstens personal ska ha erforderlig utbildning och kompetens utifrån kommunens
riskbild och ansvar. Kompetenskraven på de olika befattningarna beskrivs i bilaga 3,
”Kompetenser inom räddningstjänsten”.
Räddningstjänsten bedriver planerad övningsverksamhet för att säkerställa att personalen kan
genomföra räddningsinsatser på ett säkert och effektivt sätt. Övningsverksamheten bedrivs
enligt fastställt program, som omsätts till övnings-PM. Målsättningen är de olika
personalkategorierna kan utbildas/övas i de befattningar som de kan förväntas verka i.
För personal som ingår i den operativa ledningssamverkan ska övningar omfatta minst 50
timmar per år. Styrkeledare för respektive räddningsstyrka ska ha en övningstid som omfattar
minst 75 timmar medan brandmännen ska uppnå minst 50 timmar per år.
Insatsplaner
Räddningstjänsten ska hålla en uppdaterad sammanställning över kommunens risk- och
skyddsvärda objekt, och i samverkan med den förebyggande verksamheten ta fram
erforderliga insatsplaner så att beslutstöd finns vid behov.
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Uthållighet
Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att räddningsinsatser varar
i snitt:
x
x
x

45 % av insatserna är kortare än 30 minuter
35 % av insatserna är mellan 30 till 60 minuter
15 % av insatserna är mellan 60 till 120 minuter

För att ha förmåga att hantera längre insatser finns samverkansavtal med angränsande
kommuners räddningstjänster och organisationer.
6.6 Olycksundersökning och utvärdering av räddningsinsats
Olycksundersökning och utvärdering av räddningsinsatser är naturliga delar av det lärande
och de erfarenheter, som tas av genomförda insatser, och ska prioriteras.
Olycksundersökningar
Olycksundersökningar ska göras i tre nivåer, vilka nedan beskrivs generellt.
Nivå 1
Efter varje räddningsinsats utreds alla olyckor i mindre omfattning genom att en
händelserapport skrivs. Målsättningen är att styrkeledaren (SL) genomför undersökningen och
dokumenterar inom denna nivå. Vid behov av stöd så ska styrkeledaren söka yttre befäl.
Nivå 2
Vid behov kan också en mer utökad och omfattad olycksutredning göras, till exempel en
brandorsaksutredning. Olycksundersökningen genomförs oftast av personal inom den egna
organisationen och i samverkan med andra myndigheter. Målsättningen är att yttre befälet
(YB) genomför undersökningen och dokumenterar inom denna nivå. Vid behov av stöd ska
yttre befäl söka räddningschef i beredskap (RCB).
Nivå 3
Vid större eller allvarligare händelser kan en fördjupad olycksundersökning göras. Den
fördjupade olycksundersökningen ska då genomföras av en extern aktör. Ansvarig för att
undersökning genomför är räddningschef i beredskap (RCB).
Utvärdering av räddningsinsats
Utöver händelserapportering kan vid behov en ytterligare utvärdering göras. Syftet med den
utvärderingen är att utvärdera räddningsinsatsen utifrån att ytterligare förbättra och utveckla
räddningstjänsten mot tredje man och personalens arbetsmiljö. Målsättningen är att
räddningsledaren för räddningsinsatsen genomför utvärderingen och dokumenterar. Vid
behov av stöd så ska nästa befälsnivå sökas.
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7. Samverkan och höjd beredskap
7.1 Samverkan
Samverkan inom Räddningstjänstens olika verksamhetsområde är av stor vikt för att nå goda
resultat före, under och efter en räddningsinsats. Förutom kommunens förvaltningar/bolag så
sker samverkan i olika omfattning med följande:
x
x
x
x
x
x
x
x

Länets räddningstjänster
Region Kalmar
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Sjöfartsverket (Sjö och flygräddningscentralen, JRCC)
Trafikverket
Försvarsmakten

Inom Kalmar län samarbetar räddningstjänsterna i ett forum som benämns RäddSam H-län
där ett antal arbetsgrupper bedriver samarbete och tar fram gemensamma riktlinjer. Olika
regionala resurser värderas och tas fram i samråd med varandra. Syftet är att få ökad
samverkan och en mer effektiv och säker räddningstjänst över hela länet.
Ett antal myndigheter, företag, organisationer tillsammans med kommunerna i Kalmar län
med Länsstyrelsen som ledande har skapat krissamverkan Kalmar län. Syftet är att
tillsammans skapa en förbättrad robusthet vid olika typer av störningar i samhället där man
ska hjälpa varandra att lösa de problem som uppstår såsom behov av
information/kommunikationsinsats.
I bilaga 6 redovisas sammanfattat de samverkansavtal som räddningstjänsten har.
7.2 Organisation vid höjd beredskap
Räddningstjänsten ska ha förmåga till räddningsinsatser under höjd beredskap, vilket anges i
Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Den organisation och de insatsförmågor, som anges i
detta handlingsprogram, gäller även under höjd beredskap tillsammans med följande:
x
x
x

Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamheter i samhället ska
kunna fullföljas

En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en välfungerande räddningstjänst under höjd
beredskap. När de nationella inriktningarna för det civila försvaret är mer konkretiserat
kommer räddningstjänsten genomföra erforderliga åtgärder såsom organisatoriska för att
uppnå beslutad nivå.
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Bilaga 1, Nomenklatur, definitioner och förkortningar
AFS

Arbetsmiljöverkets författning 2007:7, som reglerar rök- och
kemdykning. Reglerande angående kravbild för
räddningstjänstens insats vid inträngande i tät brandrök eller
farliga miljöer tillföljd av CBRNE-händelser.

Anspänningstid

Tid från att ett larm slås på stationen till dess att första fordonet
ska ha lämnat stationen

Bemanning

Se beredskap

Beredskap

Det antal brandmän och befäl som dygnet runt ska finnas redo att
rycka ut i händelse av olycka/larm. Vid de två stationerna i
Högsby kommun upprätthålls beredskapen av deltidsanställd
personal. Beredskapen anges ofta med siffror, t ex 1+4 där första
siffran anger befälet och andra siffran antalet brandmän i
beredskap.

BmD

Se brandman deltid

Brandförman deltid

Se styrkeledare deltid

Brandman deltid

Anställd som tjänstgör vid deltidsstyrka med beredskapskrav.

Deltidsstation/-styrka

Brandstation/styrka där personalen har annan huvudarbetsgivare
än räddningstjänsten.

Extraordinär händelse

En händelse som avviker från det normala och innebär en
allvarlig störning, eller överhängande fara för allvarlig störning,
inom samhällsviktiga funktioner, och, kräver skyndsamma
insatser av en kommun, och/eller andra aktörer.

FIP

Första insats person, innebär att räddningstjänstperson,
styrkeledare eller brandman, disponerar ett räddningstjänstfordon
och därmed bege sig direkt till olycksplatsen. Syftet är dels att så
snabbt som möjligt kunna genomföra någon form av omedelbar
åtgärd (inledande förmåga), och dels att kunna skapa sig en bild
av olyckan eller ge information om olyckan till utryckande
styrkor.

Förmåga

Förmåga är att kunna lösa en viss typ av uppgifter med hjälp av
erfarenhet, kunskap och färdigheter. I handlingsprogrammet
anges räddningsstyrkans insatsförmåga och detta skapas genom
personal, utrustning, kunskap och samverkan. För att nå
skadedrabbade så har första insats person (FIP) införts för att
vidta omedelbara åtgärder dvs denna resurs ska besitta en
inledande förmåga. När det gäller räddningsstyrkorna ska en bas
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förmåga nås för att förbereda en insats med hjälp av förstärkande
räddningsstyrka och i vissa fall påbörja insatsen där olycksrisken
för hälsa, liv, miljö och egendom är som störst (händelser som
ges i avsnitt 6.3 Insatsförmåga). Särskild förmåga innebär större
eller komplicerade insatser, vilken nås med egna
räddningsstyrkor eller samverkan med andra. Ett område som
kräver särskild förmåga är rökdykning i byggnad alternativt
kemdykning, enligt AFS.
Handlingsprogram

Om inte annat anges menas handlingsprogram enligt Lagen om
skydd mot olyckor 3 kap. 3§ och 3kap 8§.

Inre Befäl (IB)

Inre befäl (IB) är en ledningsfunktion som ska stödja och avlasta
räddningsledare på olycksplats. Genom medlyssning av
larmsamtal till SOS Alarm kan (IB) ger order om ytterligare
räddningsstyrkor eller andra samverkans funktioner för att lösa
olycka så effektivt och säkert som möjligt. Tillse att beredskapen
för andra händelser/olyckor kan genomföras även om
räddningstjänsten/räddningstjänsterna har fullgod slagkraft.

Kemdykning

Inträngande i område med farlig luftförorening eller syrebrist för
att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier eller liknande. Enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) krävs en minsta
bemanning om 1+4 för att genomföra kemdykning.

Larmplaner

Plan, lämnad till SOS Alarm, som anger vilken eller vilka
stationer som ska larmas initialt i händelse av en viss typ av
olycka. Larmplanerna tar hänsyn till olyckans omfattning, var
den har inträffat, bemanningen vid stationerna och vilka speciella
resurser som kan behövas, exempelvis höjdfordon eller tankbilar.

LBE

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Olycka

Plötslig oönskad händelse som resulterar i något negativt, i
normalfallet oavsiktliga händelser.

POSOM

Psykologiskt och socialt omhändertagande. Utgör även
benämning på organisation för nämnda omhändertagande.

Presentationsmål

Mål som har fokus på Räddningstjänsten och som anger hur
säkerhetsmålen ska uppnås.

RCB

Se RäddningsChef i Beredskap

Responstid

Tidsintervallet mellan larm (tid då SOS Alarm tar emot det) till
dess första räddningsstyrka är på olycksplats.

Högsby Räddningstjänst
Telefon nr:
0499 – 17 310
Telefax:
0499 – 17 930

Besöksadress: Verkstadsgatan 1
E-post:

raddningstjansten@hogsby.se

Utgåva eer samråd – Handlingsprogram för Räddningstjänsten daterat 2019-02-15

Restvärdesräddning

Åtgärder som syftar till att begränsa sekundärskador efter, ibland
under/samtidigt, en räddningsinsats. Exempelvis åtgärder för att
skapa en torr och rökfri miljö.

Riskobjekt

Ett objekt som har en sådan verksamhet att en olycka kan orsaka
skador på liv, egendom eller miljö utanför själva anläggningen
eller ge upphov till allvarliga skador på anläggningen eller
personer som vistas där. Behöver ej vara en så kallad 2:4anläggning.

RVR

Se restvärdesräddning

Räddningschef

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska det i varje kommun
finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är
räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de
behörighetskrav som fastställs av regeringen.

Räddningschef i
beredskap

Anställd person med lägst insatslednings B kompetens som
utanför ordinarie arbetstid upprätthåller beredskapen i bostaden.

Räddningsinsats

En insats som kommunen, eller staten, ska svara för vid de
händelser som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 1
kap 2§, Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänst

De räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för
vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och
begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Staten eller
en kommun ska ansvara för att 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. Åtgärder som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen är enligt LSO ej räddningstjänst.

Rökdykning

Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa brand
eller liknande klädda i brandskyddskläder och med
andningsapparat på (krav anges i AFA 2007:7).

Skyddsvärt objekt

Ett objekt där det finns stora oersättliga värden. Dessa värden kan
utgöras av ett stort antal personer, viktiga samhällsfunktioner
eller stora kulturella värden.

Styrkeledare

Person i organisationen som är anställd som befäl och har till
uppgift att leda enskild styrka vid en insats. Styrkeledare inom
Högsby räddningstjänst är delegerade att vara räddningsledare
enligt intern rutin.
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Säkerhetsmål

Mål som har ett medborgarperspektiv. Säkerhetsmålen anger
vilken säkerhetsnivå som ska råda i kommunen samt vad/vilken
effekt som ska uppnås.

TIB

Tjänsteman i beredskap, kommunens inlarmningsfunktion vid
störning och/eller extraordinära händelser. Har till uppgift att
informera och sätta igång kommunens olika krisfunktioner.

Yttre Befäl (YB)

Operativ ledningsfunktion, som ska vid större olyckor, ska leda
och samordna ledningsarbetet på olycksplats i samverkan med
styrkeledare.
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Bilaga 2, Förväntningar på kommuninvånare
För att tillsammans med alla samhällsfunktioner som arbetar förebyggande och träder ikraft
vid olyckor så har Högsby räddningstjänst förväntningar på dig. Dessa beskrivs på allmänt
sätt nedan och där får du också information om vad du kan förvänta dig av räddningstjänsten.
Förebygga olycka
Ta kontakt med räddningstjänsten om du känner dig osäker på vad du kan göra för att
förbättra din trygghet. Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret.
Vi kan bistå med information och rådgivning samt utbildning. I vissa lokaler och
verksamheter, exempelvis skolor, restauranger och industrier, kontrollerar vi att ägaren och
verksamhetsutövaren sköter sitt brandskydd på ett skäligt sätt.
Brand
Du har en fungerande brandvarnare för att kunna upptäcka en brand i tid och kunna sätta
dig/er i säkerhet, släckutrustning för att kunna göra ett första ingripande i väntan på vår
ankomst och har en klar bild över hur du tar dig ut på ett säkert sätt vid brand. Om brand
skulle uppstå försöker du först rädda och varna de som eventuellt är i fara, larmar
räddningstjänsten via 112 samt försöker släcka branden.
Stäng dörren till rummet som det brinner i så sprider sig branden oftast inte till andra rum
innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan branden sprida sig till flera rum innan vi är
framme, vilket kan leda till stora skador. Möt upp oss och berätta om det finns personer kvar
inne i byggnaden.
Trafikolycka
Varna de som kan vara i fara, vid behov, och tillkalla hjälp om du känner att du inte bemästrar
situationen – ring 112, eller se till att någon gör det. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
andra skadade och utföra första hjälpen – Din insats kan vara livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Du har vattenvana och grundläggande kunskaper om is-, bad- och båtvett och kan hantera
nödsituationer på vatten eller is.
Hjärtstillestånd/sjukdomsfall
Det är oerhört viktigt att du eller någon annan har påbörjat hjärt- och lungräddning (HLR)
före vår eller ambulansens ankomst – tidsfaktorn är livsavgörande!
Räddningstjänstpersonalen är utbildad i HLR och har hjärtstartare med sig.
Efter olyckan
Du känner till att människor som drabbats av en olycka behöver stöd. Kan du inte ge den
själv så sök professionell hjälp – räddningstjänsten kan hjälpa dig på vägen.
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Bilaga 3, Kompetenser inom räddningstjänsten
För att bedriva Räddningstjänstens olika verksamhetsområde på ett optimalt sätt så innehar
personalen kompetens, som ska vidmakthållas och utvecklas. I bilagan beskrivs de
utbildningar som personalen genomgått.
Grundläggande länsutbildning (Läns-GRIB)
En länsframtagen grundläggande utbildning, som ersättning till den nationella GRIButbildningen. Räddningstjänstpersonal inom deltidsorganisationen, som inte kommer fortsätta
att utbildas till styrkeledare, genomför denna utbildning. Detta för att erhålla kompetens för
att bland annat vara godkänd rök/kemdykare i operativ räddningsinsats. Utbildningen är
framtagen med de nationella mål, som grund, och är drygt tre veckor lång och bedrivs
regionalt. All räddningstjänstpersonal inom Högsby kommun ska minst inneha denna
utbildning när de slutligen ingår som ordinarie personal i de olika skiftlagen.
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB)
Utbildningen GRIB ges vid MSB:s skolor i Revinge och på Sandö eller på regionala
utbildningsplatser och riktar sig till dem som ska arbeta som deltidsbrandmän inom
kommunal räddningstjänst. I utbildningen ges bland annat kunskap inom brandskydd och
brandförlopp, brandsläckning, trafikolyckor, farliga ämne och den styrande lagstiftningen.
Efter utbildningen förutsätts det att vidareutbildning och övning sker inom den kommunala
räddningstjänsten för att bland annat anpassa kompetens hos personalen utifrån de lokala
riskerna såsom rökdykning.
Räddningsledare A
Utbildningen riktar sig till de med avlagd SMO- eller Räddningsinsats utbildning och syftar
till att ge grundläggande kunskap i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och
leda arbete i samband med de vanligaste räddningsinsatserna, samt i inledningsskedet vid mer
komplexa räddningsinsatser. Utbildningen är sex veckor och behandlar samordning och
samverkan på skadeplatsen, vilka åtgärder som bör vidtas samt hur räddningstjänstresurserna
ska användas på effektivast sätt (taktik). All styrkeledare personal inom Högsby kommun ska
minst inneha denna utbildning.
Räddningsledning B
Vidareutbildning på Räddningsledare A som syftar till att ge kunskap i rollen som
räddningsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med komplexa och större
räddningsinsatser. Utbildningen omfattar nio veckor och är uppbyggd likt Räddningsledare A
med skillnad att utbildningen ger bredare och djupare kunskap för att kunna leda och fördela
räddningstjänstresurserna vid omfattande och/eller komplexa olyckor. Stor vikt under
utbildningen läggs därför på beslutsfattande och beslutsstöd. All personal inom den operativa
ledningssamverkan, såsom yttre befäl (YB) och inre befäl (IB), ska minst inneha denna
utbildning.
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Brandingenjör
Brandingenjörsutbildningen är en 3,5-årig eftergymnasial utbildning som ges vid Lunds
Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen ger en naturvetenskaplig
och teknisk grund med kunskap inom bland annat konstruktionsteknik och byggmaterial- och
hållfastighetslära, samt djupa kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp. Bränders
uppkomst, tillväxt och spridning, passiva och aktiva system samt hur människor säkerhet
påverkas är delar som behandlas i olika ”djup och bredd” under utbildningen.
Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB)
Efter avklarad brandingenjörsexamen är det krav att genomgå en påbyggnadsutbildning för
att erhålla formell behörighet att arbeta som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst.
Utbildningen syftar till att utveckla förmåga att planera, delta i, leda, utveckla och ansvara för
verksamheten såväl i fred som under höjd beredskap. Några av kunskapsområdena som
omfattas är förebyggande verksamhet, räddningstjänst, samhällets krishantering och
ledarskap.
Skydd mot olyckor (SMO)
Skydd mot olyckor är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ges vid MSB:s skolor i
Revinge och på Sandö. Utbildningen ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
som krävs för att arbeta inom räddnings- och säkerhetsområdet. Utbildningen ger en examen i
räddnings- och säkerhetsarbete och ger bland annat kompetens till att arbeta som brandman
inom den kommunala räddningstjänsten.
Tillsyn och olycksförbyggande A
Utbildningen riktar sig till de med avlagd SMO- eller Räddningsinsatsutbildning och syftar
till att ge deltagarna förutsättningar för att kunna planera, genomföra, följa upp och utvärdera
tillsyn enligt LSO och LBE på enklare objekt. Utbildningen innefattar alla de delar som
räddningstjänstens förbyggande verksamhet arbetar med såsom information och rådgivning,
handläggning av enklare ärenden inom tillsyn och tillståndshanteringen och remisshantering
inom kommunens byggprocess.
Tillsyn och olycksförbyggande B
Vidareutbildning på Tillsyn och olycksförebyggande A som syftar till att ge förutsättningar
för att utföra tillsyn, enligt LSO och LBE, på mer komplexa objekt än A-kursen.
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Bilaga 5, Brandvattenförsörjning - vattenreservoarer och brandposter
Nedanstående är gällande till samråd om brandvatten har genomförts mellan
räddningstjänsten och ÖSK, vilket är upptaget som ett säkerhets- och prestationsmål.
Inom Högsby kommuns tätorter ska det finnas brandposter anslutna till kommunens ordinarie
vattennät. Brandpostsystemet ska vara utfört i enlighet med Svenska Vatten- och
Avloppsföreningens anvisningar. Brandposternas antal och placering ska bestämmas i samråd
med räddningschefen. Dessutom ska det finnas branddammar eller andra vattenuttag för
räddningstjänsten på de platser som räddningschefen anvisar. Alternativsystem med
utglesning av brandposter används inom de delarna av kommunen med små risker för
omfattande bränder med spridningsrisk.
Teknik förbundet ÖSK ansvarar för skötsel och underhåll av brandposterna och se till att
räddningstjänsten har aktuella kartor som anger brandposternas läge. Räddningstjänsten
ansvarar för skötsel och underhåll av branddammar och vattenuttag, samt framtagande av
kartor som visar branddammarnas och vattenuttagens läge.
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Bilaga 6, Avtal om samverkan
Avtal om förstahandsinsatser vid alla typer av nödlägen finns med följande grannkommuner:
Nybro, Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), Hultsfred, Oskarshamn och Mönsterås.
(Vidare gäller gränslös samverkan med alla kommunala räddningstjänster i Kalmar län)
Avtal om operativ ledningssamverkan med Oskarshamn och Mönsterås.
Avtal om stabssamverkan (Stab H-län).
Avtal om samverkan vid kemikalieolycka (Kem H-län).
Avtal om samverkan vid sanering i samband med CBRNE-händelser (Krissamverkan H-län),
vilket kommer att omarbetas under 2019 – prestationsmål som ska genomföras under 2019.
Avtal med Länsstyrelsen vid indikering i samband med KKV-händelser (Krissamverkan Hlän).
Avtal om restvärdesräddning finns med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige
AB.
Avtal om ledningsfordon i Kalmar län (fordonet är placerat i Oskarshamn).
Avtal om sanering av vägbana med Brandskyddsföreningen Restvärdesräddning/Trafikverket.
Avtal med SOS Alarm om räddningstjänstalarmering.
Avtal med Region Kalmar angående SAMS, Save More Lives.
Avtal med Mönsterås kommun angående olika räddningstjänstuppdrag, inom den
förebyggande verksamheten och räddningstjänst.
Avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende den nationella
skogsbrandsdepån, som är placerad på Högsby brandstations område.
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Bilaga 7, Varning, information och alarmering
Varning och information
Kommuninnevånarna ska kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. Detta
gäller även vid olyckor som inträffat utanför kommunen, men som kan påverka kommunen.
De händelser som främst kan föranleds varning och information är:
x

Utsläpp av giftiga eller kondenserande gaser

x

Större bränder inom tätort eller i skogen

x

Utsläpp av radioaktiva ämnen

Vid beslut om att allmänheten ska varnas med anledning av omedelbart eller snart förestående
fara, ska alltid signalen ”Viktigt meddelande” (VMA) utnyttjas och direkt åtföljas av aktuell
information, råd och anvisningar i riks- och lokalradion. För att detta radiomeddelande snabbt
och korrekt ska kunna ges, ska förtryckta meddelanden finnas både hos räddningsledaren och
vid SOS-centralen.
För viktiga meddelanden eller information som ej innebär omedelbar eller snart förestående
fara, kan lokalradio eller riksradio utnyttjas genom att begära programbrytning. Information
kan också ges i samband med nyheter och andra meddelanden vid varje hel timme.
För Högsby kommun utnyttjas de yttre högtalarsystemen på brand- och räddningsfordon för
att ge VMA-signalen. VMA-signalen består av upprepande 7 sekunder långa ljudstötar med
14 sekunders paus emellan.
Alarmering
Alarmering ska ske via larmnummer 112. Vid varje brandstation i kommunen finns
larmanordning där allmänheten kan larma räddningstjänsten direkt. Detta ska vara möjligt
även då teleförbindelsen är utslagen.
Högsby kommun ska vara ansluten till SOS Alarm Sverige AB, som ska utgöra kommunens
utalarmeringscentral.
SOS Alarm AB kan alltid larma räddningstjänsten på en av två oberoende larmvägar. Den
första via ordinarie RAKEL och den andra via tele/dataledningar direkt på brandstationerna.
Reservkraft ska finnas för alarmeringssystemet.
Andra anordningar som behövs för räddningstjänsten
Brandstationen i Högsby är försedd med egen reservkraft och därmed är kommunikation och
samband med insatta räddningsstyrkor säkerställd. Kommunen kan via brandstationen
etablera en ledningsfunktion vid andra händelser än de som regleras via LSO.
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