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Förord 

I en föränderlig omvärld krävs det att vi fortsatt kan känna och uppleva trygghet och tillit till 
det skydd som samhället erbjuder. 

Vi inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har som uppgift att tillsammans med andra 
organisationer och myndigheter skapa en trygg och säker miljö. Ibland räcker inte våra 
gemensamma resurser i samhället till, vilket ställer krav på oss enskilda människor att ta ansvar 
för att motverka oönskade händelser.  

För att nå ett tryggt och säkert samhälle krävs dels ett förbyggande arbete såväl som ett 
skadeavhjälpande arbete. Vår personal med sin särskilda kompetens utövar tillsyn, bistår med 
råd och upplysningar och om det värsta händer begränsar konsekvenserna och effekterna av en 
olycka. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund och är en samverkan mellan 
kommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg leds av en direktion bestående av politiker de i förbundet 
ingående kommunerna. Handlingsprogrammet utarbetas av direktionen och antas en gång per 
mandatperiod och beskriver hur arbetet med skydd mot olyckor skall genomföras, utvärderas 
och kvalitetssäkras. 

Programmet för perioden 2015-2019 föreligger härmed. 

 

Göte Carling 

Ordförande
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Bakgrund 

Handlingsprogrammet ska enligt lagen om skydd mot olyckor beskriva kommunernas arbete 
med förebyggande åtgärder för att minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna, för 
olyckor i allmänhet och bränder i synnerhet. Programmet ska även beskriva vilka resurser 
kommunerna har för att göra räddningsinsatser vid de olyckor som ändå inträffar.  

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som ska fastställas en gång per 
mandatperiod, första gången var per den 1 januari 2005. Kommunalförbundet får anta närmare 
riktlinjer, separata dokument, till programmet. 

Styrande lagar 
Lagen (SFS 2003:778) och förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor trädde i kraft 
den 1 januari 2004.  

De övergripande målsättningarna för lagstiftningen är att  

• skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor 

• skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till 
räddningsinsatser, och 

• förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor. 

Strukturen i lagen har ett medborgarfokus och är uppbyggd kring tre skeden av en olycka - före, 
under och efter.  
Lagen är tydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan den enskilde, kommunen och staten. 
Genom angivandet av nationella mål för förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet har 
lagstiftaren gett anvisning om syftet med lagen och om inriktningen för vad respektive ansvarig 
- den enskilde, kommunen och staten - ska vidta för åtgärder och vilka resurser som behövs. 
Det finns inget strikt krav på kommunerna avseende andra förebyggande åtgärder än de mot 
brand. Andra förebyggande åtgärder görs utifrån egen vald ambitionsnivå.  

Nationella mål 
Lagen om skydd mot olyckor innehåller två nationella mål som kommunerna lokalt har ansvar 
för att uppfylla, ett för förebyggande och ett för skadeavhjälpande verksamhet. Dessa har 
formulerats enligt följande, 

• människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska beredas ett med hänsyn till de 
lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 

• räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

För att kunna omvandla de nationella målen till lokala mål måste riskbilden fastställas. 

Uppdrag och målbild 
När det gäller kommunernas förmåga att genomföra räddningsinsatser ställer lagstiftaren krav 
på att detta ska redovisas för såväl fredsförhållanden som under höjd beredskap. Kommunens 
förmåga att genomföra räddningsinsatser måste således anpassas till de yttre omständigheter 
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som råder. En olycka, som föranleder räddningsinsats, kan förutsättas inträffa oberoende av 
vilka yttre förhållanden som råder exempelvis när en extraordinär händelse inträffat som medför 
att samhället är i kris. Hotskalan utefter vilken förbundet arbetar illustreras av nedanstående 
bild. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har fastställt följande vision och målbild för förbundet: 

Vision 

”Genom vårt arbete skall ingen omkomma eller skadas svårt till följd av brand eller andra 
olyckor” 

Målbild  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg skall över tiden verka för att förhindra och begränsa 
olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka 
till samhällets krishantering i syfte att skapa TRYGGHET, SÄKERHET och OMTANKE för 
allmänheten. 

Vårt dagliga arbete präglas av ett personligt engagemang och en vilja att ständigt förbättra och 
utveckla vårt uppträdande och uppdrag. 

Verksamheten skall både internt och externt bygga på en öppenhet och ett gott personligt 
uppträdande från den enskilde, så att vi kan förvalta och utveckla förtroendet för vårt uppdrag. 

 
Bild 1: RÖS målbild. 

Organisation och politisk ledning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund av den förenklade modellen med 
direktion som beslutande församling. Medlemskommuner är Skövde, Mariestad, Tibro, 
Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång.  
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Ansvarsområdet omfattar ca 118 000 människor och 3 100 km2 landareal. 

Förbundet bildades år 1999 och har utökats i två etapper dels genom Mariestads kommuns 
inträde år 2000 och dels Töreboda och Gullspångs kommuners inträde år 2001. 

Direktionen består av två ledamöter per medlemskommun. Ordförandeposten innehas av 
Skövde kommun medan posterna som 1:e och 2:e vice ordförande årligen alternerar mellan 
övriga kommuner. Dessa tre utgör även direktionens presidium, beredningsutskott och 
förhandlingsdelegation. 

Avgränsning av kommunalförbundets ansvar 

Genom bildandet av kommunalförbundet har medlemskommunerna överfört ansvaret för valda 
uppgifter till förbundet. Samtidigt har medlemskommunerna därigenom avhänt sig rätten att 
fatta beslut i frågor som rör dessa uppgifter. Vilka uppgifter som omfattas regleras i 
förbundsordningens ändamålsparagraf. 

§ 2 Ändamål 

Kommunalförbundet skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst som, 
enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars åvilar var och en av 
medlemskommunerna.  

Av ändamålsparagrafen framgår att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska 

• hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst (organisation för 
genomförande av räddningsinsatser) 

• ansvara för förebyggande åtgärder mot brand 

• ansvara för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) 

• verka för skydd mot andra olyckor än brand, utan att andras ansvar inskränks 

• ansvara för tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiv varor 

• tillhandahålla utbildning till medlemskommunernas personal 

• ansvara för räddningstjänst under höjd beredskap 

Uppgifter till skydd mot olyckor i ett bredare perspektiv, enligt lagens intentioner, och utifrån 
egen vald ambitionsnivå ligger kvar hos respektive medlemskommun. Räddningstjänstens roll 
är i detta avseende att jämföra med andra samverkande sektorsmyndigheters och aktörers. 

Kommunalförbundets roll i samhällets krishanteringssystem, kopplat till lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, är 
som samverkande organisation och användbar resurs för medlemskommunernas 
krisledningsnämnder när det egna ansvaret att utföra räddningsinsatser inte lägger hinder i 
vägen. 

Förbundsordningen i sin helhet återfinns som bilaga. 
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Tillsyn och egenkontroll 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg är i lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor ansvarig nämnd inom de områden som överförts till 
kommunalförbundet. Härigenom har direktionen ansvaret för den tillsyn över efterlevnaden av 
lagarna som ska göras lokalt. Det praktiska genomförandet av tillstånden och tillsynen görs 
genom räddningstjänstens förebyggande avdelning och de entreprenörer som genom avtal är 
anlitade för brandskyddskontroll och sotningsverksamhet. 

Direktionen har också ett tillsynsansvar som innebär en egenkontroll av att kommunerna, 
genom kommunalförbundet, uppfyller de krav som ställs på kommunerna. Egenkontrollen görs 
genom regelbunden uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten både vad avser 
omfattning, utförande och ekonomi. Egenkontrollen syftar även till att uppfylla kravet på god 
ekonomisk hushållning. Närmare beskrivning återfinns i respektive avsnitt om förebyggande 
och skadeavhjälpande verksamhet. 

Information till allmänheten 
Information om räddningstjänstens skadeavhjälpande förmåga och organisation liksom det 
förebyggande arbetet framgår av detta handlingsprogram. Information om 
handlingsprogrammet delges allmänheten genom annons i pressen vid varje antagningstillfälle. 
Handlingsprogrammet finns tillgängligt på räddningstjänstens hemsida och på 
räddningstjänstens expedition, Majorsgatan 1, Skövde. 
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Riskbeskrivning 

Bakgrund 
Underlaget till Riskanalys för Räddningstjänsten Östra Skaraborg är hämtat från 
medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser (vilka tidigare var gemensamma dokument 
för räddningstjänsten och medlemskommunerna och omfattade både lag om skydd mot olyckor 
och lag om extraordinär händelse m.m.) räddningstjänstens tillsynsregister och insatsplaner 
samt genom statistikuppgifter från räddningstjänstens händelserapporter. 

Uppgifterna i riskanalysen ligger till huvudsaklig grund för hur kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är organiserat avseende insatsstyrkor och dess förmåga, 
enskilt eller i samverkan. Uppgifterna ligger också till grund för den verksamhetsplanering som 
räddningstjänstens förebyggande avdelning gör avseende tillsyner och information till 
medborgarna.  

Analysen består av två huvuddelar; dels en sammanställning över den samlade riskbilden med 
viss tyngd mot sällanhändelser med stora konsekvenser och dels en analys av tillgänglig 
insatsstatstik. 

Översiktligt berörs också resultaten av genomförda förmågebedömningar och 
beroendeanalyser. 

Avgränsning 
En förhållandevis stor andel av räddningstjänstens insatser utgörs av stöd till 
sjukvårdshuvudmannen i form av IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans).  Räddningstjänsten 
medverkar vid konstaterat eller befarat andnings- och hjärtstopp. Ett mindre åtagande utgörs av 
medverkan i suicidprevention. De båda insatstyperna har inte närmare analyserats i 
riskanalysen, som har sin utgångspunkt i lagen om skydd mot olyckor. Inte heller har 
räddningstjänstens förmåga avseende uppgiften att lämna stöd till medlemskommunerna 
särskilt behandlats i analysen. 

Analys av omvärlden avseende ökad risk för händelser relaterat till situationer med höjd 
beredskap har ej analyserats. Räddningstjänsten avvaktar i detta avseende pågående arbeten 
kring återtagande av totalförsvarsbegreppet och civilt försvar. Det är dock en uppgift som 
sannolikt kommer att få hög prioritet i närtid, då två av medlemskommunerna är 
försvarsmaktsintensiva. 

Sammanfattning av riskbild 
Inom samtliga medlemskommuner finns objekt och risker som kan föranleda räddningsinsats. 
De mest frekventa insatserna utgörs generellt av automtiska brandlarm ej brand, trafikolyckor, 
brand i byggnad samt brand ej i byggnad. Övriga insatser med lägre frekvens utgörs av insatser 
vid utsläpp av farligt ämne och drunkningstillbud. 

De stora riskerna varierar mellan medlemskommunerna. Risker beträffande hantering av stora 
mängder farliga ämnen, utöver vad som trafikeras på västra stambanan och de stora 
trafiklederna, koncentrerats till kommunerna Skövde, Mariestad, Töreboda, Hjo och Karlsborg. 
I kommunerna Mariestad, Tibro, Töreboda och Gullspång förekommer industriell verksamhet 
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med hög brandbelastning. De äldre delarna av centralorterna Mariestad och Hjo har 
sammanhängande äldre trähusbebyggelse. 

Analys av insatssatstistik ger för handen att mycket få insatser av kategorin brand i byggnad 
fordrar stora insatser från räddningstjänstens sida. Ändå är det en insatstyp där 
räddningstjänstens samlade förmåga ska kunna bryta händelseförloppet. 

För samtliga kommuner redovisar förekomsten av insatser mot brand i byggnad att en 
grundläggande förmåga som inkluderar livräddande insatser med rökdykning är väl motiverad. 
Förbundets samtliga heltids- och deltidsstyrkor har denna förmåga (tio st.). Trafikolyckor är 
frekvent förekommande i samtliga kommuner, varför även här samtliga heltids- och 
deltidsstyrkor har förmåga till losstagning av skadad i personbilar. Resurser för tungräddning 
(buss, lastbil) är tämligen sällan förekommande och förmåga till sådan insatser har 
koncentrerats till heltidsstyrkorna, vilka i förekommande fall understödjer inom samtliga 
kommundelar. Det har med hänsyn till begränsat övningsuttag inte ansetts möjligt att ge 
räddningsvärnen förmåga till rökdykning och losstagning. Räddningsvärnen larmas alltid 
parallellt med heltids-eller deltidsstyrka. 

Insatser med farligt ämne är sällan förekommande, men en insatsförmåga behövs också i detta 
avseende. Livräddande insatser kan utföras av samtliga heltids- och deltidsstyrkor, medan 
förmåga till fortsatt arbete genom kemdykning finns hos heltidsstyrkorna i Skövde och 
Mariestad. 

Riskanalysen ligger också till grund för räddningstjänstförbundets förebyggande arbete. Den 
bakomliggande riskobjektsinventeringen utgör grund för utarbetandet av förbundet tillsynsplan 
och tillsynsarbete. Stora risker som bedöms beröra flera människor prioriteras. Insatsstatistiken 
pekar tämligen tydligt mot att förbundets informationsinsatser ska riktas mot allmänheten med 
tydlig inriktning mot bostäder och medverkan i andra aktörers trafiksäkerhetsarbete. 

Invånarantalet och ytan i kommunerna ser ut enligt följande: 

Kommun Antal invånare Landareal (km2) Total area – land och vatten 

Skövde 53 555 673,2 685,1 

Mariestad 24 043 602,5 1 503,2 

Tibro 10 980 219,8 235,2 

Töreboda 9 293 540,7 591,1 

Hjo 8 983 297 584,5 

Karlsborg 6 764 405,8 797,3 

Gullspång 5 229 315,4 555 

Totalt 118 847 3 054,9 4 951,4 

Tabell 1: Invånarantal och yta i förbundets medlemskommuner.  
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Syfte 
Syftet med riskanalysen är att: 
  

• Översiktligt redovisa olika riskkällor.  

• Redovisa räddningstjänstens förmåga vid olika scenarion och vilken förmåga som i 
förekommande fall kan komma att behöva tillföras. 

• Utgöra underlag i planeringsprocessen för räddningstjänstens förebyggande och 
skadeavhjälpande verksamhet samt räddningstjänstens uppdrag att stödja 
medlemskommunerna under en samhällskris eller extraordinär händelse.  

Räddningstjänstens hantering av riskanalysarbetet enligt LSO 

• Räddningstjänsten medverkar i medlemskommunernas arbete med deras risk- och 
sårbarhetsanalyser 

• Riskanalysen ska revideras vart fjärde år och löpande vid förändringar. 

• Riskanalysen ska användas i räddningstjänstens egen planering och i räddningstjänstens 
medverkan i kommunernas och andra aktörers planeringsprocesser. 

Omfattning  
En inventering av risker och sårbarheter inom räddningstjänstens geografiska område har 
genomförts. Därefter gjordes en riskvärdering genom att sannolikheten för en händelse 
sammanvägdes med konsekvenserna av den. Risken kan ses som en produkt av sannolikhet och 
konsekvens, vilket innebär att risken ökar med högre sannolikhet och/eller större konsekvens. 

För räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna har upprättats förmågebedömning och 
beroendeanalys. 

För analys av vardagsolyckor enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs analys av 
förbundets insatsstatstik utgående från händelserapporter. Insatsstatistiken analyseras löpande. 

Sammanfattande riskbild 
Nedan redovisas riskbilden översiktligt inom räddningstjänstens geografiska ansvarsområde.  

Tabellarisk sammanställning av riskbild fördelat per medlemskommun 

Risk Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 

Större 
vårdanläggning 

X X      

Vårdcentraler, 
äldreboenden m.fl. 

X X X X X X X 

Skolor X X X X X X X 

Hotell X X X X X X X 

Risk Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 
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Större 
samlingslokaler 

X X      

Mindre 
samlingslokaler 

X X X X X X X 

Industrier med hög 
brandbelastning 

 X X X   X 

Industrier med 
hantering av farliga 
ämnen 

X X   X X  

Industrier övrigt X X X X X X X 

Kulturhistoriskt 
värdefulla 
byggnader 

X X X X X X X 

Sammanhållen äldre 
trähusbebyggelse 

 X   X   

Drivmedels-
anläggning 

X X X X X X X 

Hantering av mindre 
mängder brandfarlig 
och explosiv vara 

X X X X X X X 

Försvarsmaktsan-
läggning med skjut- 
och övningsfält 

X     X  

Landsvägstrafik av 
stor omfattning med 
person- och 
godstransporter inkl. 
farligt gods 

 X     X 

Landsvägstrafik med 
normal omfattning 
av person- och 
godstransporter inkl. 
farligt gods 

X X X X X X X 

Järnväg med 
omfattande person – 
och godstrafik inkl. 
farligt gods 

X   X   X 

Järnväg med 
persontrafik och 
begränsad godstrafik 

 X     X 
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Risk Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 

Omfattande 
handelssjöfart och 
fritidssjöfart 

 X     X 

Begränsad 
handelssjöfart och 
fritidssjöfart  

   X X X X 

Flygtrafik med 
landningsbana 

X     X  

Områden benägna 
för skogsbrand 

X X X X X X X 

Översvämnings-
benägna områden 

X X  X   X 

Skredbenägna 
områden 

X X  X   X 

Dammar av större 
omfattning 

      X 

Dammar av mindre 
omfattning 

X X X X X X X 

Allmänna badplatser 
och bassängbad 

X X X X X X X 

Analys av händelsestatistik 
Bränder i bostäder (villor och lägenheter) förekommer flera gånger årligen. Personskador är 
vanliga medan dödsfall inträffar i mycket begränsad omfattning. Egendomsskadorna är dock 
ofta omfattande. 

Brand i det fria förekommer årligen. Omfattningen är för det mesta begränsad, men förekomst 
av sammanhängande barrskogsområden medför en risk för stora skogsbränder. I huvudsak är 
det stora värden i form av egendom som hotas vid skogsbränder. Orsaker till brand i det fria 
kan vara blixtnedslag, markberedning i skogsbruk eller slarv med hantering av öppen eld vid 
exempelvis matberedning. 

Trafikolyckor som kräver räddningsinsats är vanligt förekommande händelser och har under de 
senaste åren ökat kraftigt. Olyckorna inträffar inom i stort sett alla delar av vägnätet, dock med 
en märkbar koncentration till tätorterna och de större trafikintensiva vägarna. Även 
järnvägsolycka eller tillbud förekommer så gott som årligen. Personskador och dödsolyckor 
ingår i bilden. 

Utsläpp av farligt ämne förekommer årligen. De flesta insatser är dock av mindre omfattning 
och påverkar miljön endast i ringa omfattning. 

Översvämning i byggnader förekommer relativt ofta, antingen i samband med regnväder eller 
på grund av läckage i vattenledningar. I dessa fall är det främst egendom som skadas. 
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Huvuddelen av vardagens insatser utgörs alltjämt av automatiska brandlarm utan brand. 

Analys av inträffade händelser 
Statistiken för de vanligaste olyckorna redovisas nedan. Av diagrammet kan utläsas att antalet 
räddningsinsatser för de vanligaste olyckstyperna är förhållandevis konstant under den senaste 
10-årsperioden. Dock finns avvikelser för trafikolyckor som har ökat kraftigt under senare år. 

Insatsstatstiken tillsammans med resultatet från genomförda riskanalyser ger för handen att 
organisationen behöver grundläggande förmåga till livräddning vid trafikolyckor, brand i 
byggnad, vattenlivräddning och insatser med farligt ämne. Organisationen besitter 
grundläggande förmåga för dessa insatser hos heltids- och deltidsstyrkor. För hantering av mera 
komplexa insatser nyttjas organisationen som helhet genom att förmågor som endast finns hos 
någon eller några styrkor kan omdirigeras. För vissa sällan förekommande insatser (exempelvis 
höghöjdsräddning över 30 m och vattendykning) är räddningstjänstförbundet hänvisat till att 
avropa externa resurser. 

 

Diagram 1: Frekventa insatser inom Östra Skaraborg, MSB:s statistik och analysverktyg IDA, 2016. 

Av den rikstäckande statistiken, som årligen sammanställs av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, kan utläsas att antalet räddningsinsatser totalt sett står i nära relation till antalet 
invånare inom statistikområdet. Människor föranleder i snitt, per tusen invånare, 9 - 12 olyckor 
som kräver räddningsinsats. Variationen synes kopplad till kommunstorlek där talen är något 
högre för de mindre kommunerna. 

Av diagrammet nedan kan utläsas att räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) ligger något 
under snittet avseende antalet olyckor per tusen invånare, vid en jämförelse med riket som 
helhet och med Västra Götaland. 

Östra Skaraborg bör kunna klassas som ett område där sannolikheten för olyckor som 
föranleder räddningsinsats är normal.  
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Diagram 2: Totalt antal LSO-insatser per tusen invånare, MSB:s statistik och analysverktyg IDA, 2016. 

Diagrammet ovan redovisar antalet insatser för räddningstjänst såsom lagen om skydd mot 
olyckor definierar dem.  

 

Av diagrammet ovan kan utläsas att antalet insatser fördelar sig tämligen jämt vid en fördelning 
per månad. En viss ökning av brand ej i byggnad kan noteras under sommarhalvåret, vilket 
torde sammanhänga med ökad risk för skogs- och markbränder under sommarhalvåret. 
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Den tydligaste variationen med avseende av insatsfördelning per veckodag rör automatlarmen 
som tydligt minskar under lördag-söndag och del av måndag. Detta torde i allt väsentligt bero 
på att produktion och annan verksamhet ligger nere under de dygnen. Viss varians kan även 
noteras beträffande trafikolyckor. 

 

Generellt kan noteras att antalet insatser alla kategorier minskar under de timmar då huvuddelen 
av befolkningen förväntas befinna sig i vila och flertalet verksamheter också ligger nere. 
Särskilt markant är det beträffande automatiska brandlarm.  
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Det är önskvärt att nedbringa antalet automatiska brandlarm generellt, men särskilt under den 
tid som annan verksamhet pågår i samhället, människor är vakna ochunder vilken tid andra 
insatstyper också är mer frekventa. Varje automatiskt brandlarm utan brand minskar 
räddningstjänstens beredskap för skarpa insatser och utsätter trafiken för störning gneom 
utryckningskörning i onödan. 

 

 

Av diagrammet ovan framgår i huvudsak att medelkörtiden (tid från larm till insats påbörjas)är 
något kortare i de kommuner som har heltidsstyrka där medelkörtiden påverkas av att 
anspänningstiden är satt till 90 sekunder, att jämföra med deltidsstyrkor som har en 
anspänningstid om fem minuter (Karlsborg sju). Samtidigt påverkas medelkörtiden i dessa orter 
av begränsningar i form av större trafikmängd under stora delar av dygnet. Brand ej i byggnad 
och trafikolycka uppvisar generellt högre medelkörtid, vilket bedöms bero på att en stor andel 
av trafikolyckorna och brand ej byggnad inträffar utanför de tätorter där räddningsstyrkor finns 
etablerade. Karlsborg redovisar en något längre medelkörtid för insatser om som automatlarm, 
brand i byggnad och utsläpp farligt ämne än övriga kommuner. Sannolikt beror detta på den 
något längre anspänningstiden för Karlsborgsstyrkan, vilket i sin tur beror på att centralorten är 
utdraget orienterad i nord-sydlig riktning med såväl bostäder som arbetsplatser i båda ändarna. 
Olika utredningar i syfte att nedbringa anspänningstiden har gjorts utan att någon konkret åtgärd 
kunna framtas. Bilden kompliceras även av att tätorten sommartid genomkorsas av Göta kanal 
med regelbunden broöppning ungefär mitt i samhället. Åtgärder i det avseendet har vidtagits så 
den övervakare som styr bron har utrustats med larmmottagare ansluten till SOS Alarm. 

Något som särskilt sticker ut är den långa medelkörtiden vid utsläpp av farligt ämne i 
Mariestads kommun. Här behövs en mera djuplodande annalys. Den troligaste orsaken är dock 
att av de förhållandevis få insatser med utsläpp av farligt ämne har en överväldigande del 
inträffat utanför tätorten.  
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Redovisning av frekventa räddningsinsatser per kommun 
 

 

Antalet automatiska brandlarm ligger tämligen konstant över tiden. De kommuner som har flest 
anslutna larm har också flest inträffade insatser med automatiskt brandlarm ej brand. Genom 
ständigt pågående uppföljningsarbete och rådgivningsarbete arbetar förbundet över tid med att 
nedbringa antalet insatser av kategorin automatlarm ej brand. 

 

Brand i byggnad ligger ungefär på en konstant nivå över tid, där de flesta insatser inträffar i de 
större tätorterna Skövde och Mariestad. För samtliga kommuner är andelen sådana insatser så 
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stor att det är motiverat med att kunna utföra livräddande insatser med rökdykning. Styrkorna 
är dimensionerade och utbildade för detta. I samtliga kommuner förutom Gullspång finns även 
höjdfordon för livräddande insatser och brandsläckning. En utökning av vaktstyrkorna i Skövde 
och Mariestad bör övervägas för framtiden för att medge samtidig invändig insats och insats 
med höjdfordon. I det avseendet bör Skövde prioriteras först. 

 

Brand ej byggnad omfattar vitt skilda händelser som bilbrand, gräs- och skogsbrand, brand i 
papperskorg och container mer mera. En stor del av variationerna torde kunna hänföras till det 
förhållandet att brand i skog och mark inträffar oftare under varma och torra sommarhalvår än 
under regniga och kalla sommarhalvår. Det är främst i de tre norra kommunernas stora 
skogsområden där risk för omfattande skogsbränder bedöms som mer sannolik. 
Skogsbrandresurser och terrängfordon har koncentrerats till dessa kommuner (Gullspång 
Karlsborg och Töreboda). För att säkerställa vattenförsörjning har ett särskilt 
förstärkningsräddningsvärn upprättats och utbildats. En av värnets viktigaste uppgifter är att 
kunna säkerställa vattenförsörjning längre sträckor och över tid. 
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Trenden beträffande trafikolyckor beträffande de fem mindre kommunerna är tämligen 
konstant över tid. För Skövde och Mariestad noteras en ökning åren 2006 – 2009, vilken i 
huvudsak sedan hållit i sig. Bedömningen är att trafiksituationen i de större tätorterna tätnat 
över tid. Arbetspendling till tätorterna bedöms också kunna haft betydelse. Samtliga 
kommuners insatsstyrkor har förmåga till losstagning vid trafikolyckor. Styrkorna i Mariestad 
och Skövde har härutöver särskild utrustning för tungräddning och räddning i komplicerade 
situationer. 
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För de flesta av medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet håller sig antalet insatser 
avseende utsläpp av farligt ämne på en tämligen konstant nivå. De flesta insatser inom området 
hanteras i kommunerna Skövde och Mariestad. Förbundets förmåga vid insatser med utsläpp 
av farligt ämne har därför koncentrerats till heltidsstyrkorna i Skövde och Mariestad, samt till 
deltidsstyrkan i Skövde och industri-brandförsvaret vid Volvo Powertrains AB fabriker i 
Skövde. Övriga kommuner (med deltidsstyrkor) har förmåga till livräddande insatser vid 
utsläpp av farligt ämne. Samtliga enheter (heltid, deltid och räddningsvärn) har förmåga att 
utföra livräddande personsanering vid kontaminering av farligt ämne. 
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Geografisk analys av antalet automatlarm ej brand inom förbundet 2006-
2015 
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Geografisk analys av antalet av antalet brand ej i byggnad 2006-2015 
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Geografisk analys av antalet brand i byggnad 2006-2015 
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Geografisk analys av antalet räddningsinsatser totalt inom förbundet 2006-
2015 
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Geografisk analys av antalet trafikolyckor inom förbundet 2006-2015 
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Förebyggande verksamhet 

Avgränsning 
Den förebyggande verksamheten vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg begränsas genom 
förbundsordningen till att, med eget ansvar, förebygga bränder och att, i form av samverkan, 
verka för skydd mot andra olyckor.  

Verksamhetsmål 
V1 Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom medlemskommunerna ett likvärdigt 

skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet utifrån den kommunspecifika 
riskbilden. 

V2 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön ska räddningstjänsten se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och 
skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

V3 Räddningstjänsten ska genom rådgivning, information och på annat 
sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter 
enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. 

V4 Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att 
rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill 
hörande rökkanaler. Detsamma gäller imkanaler i 
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. 

V5 Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att 
det som ska rengöras enligt V4 samt skorstenar, 
tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från 
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma gäller 
fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande 
med gas och därtill hörande avgaskanaler. 

Säkerhetsmål (S) och Prestationsmål (P) 
S1 De som verkar och bor i förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter och 

kunskaper för att skydda sig mot brand. 

P1.1  Räddningstjänstens ska, med organisationens samlade personalresurs, regelbundet 
bedriva informations- och rådgivningsverksamhet. 

P1.2  Räddningstjänstens ska, med organisationens samlade personalresurs, ha möjlighet att 
utbilda samtliga anställda i förbundets medlemskommuner minst 1 gång per 3-årsperiod 
efter behov och förfrågan från respektive verksamhet. 

P1.3  Räddningstjänsten ska aktivt och kontinuerligt förmedla information till allmänheten 
via olika typer av medier, som t.ex. hemsida, radio, sociala medier, med flera. 
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S2 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand i ska 
minimeras. 

P2.1  Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor 
för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor 
ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan. 

P2.2  Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller 
anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. 

S3  Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med 
farlig verksamhet ska minimeras 

P3.1  Tillsyn av ägares/verksamhetsutövares skyldigheter vid farlig verksamhet enligt lag om 
skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan. 

S4  Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid hantering 
och/eller överföring av brandfarlig och/eller explosiv vara ska minimeras. 

P4.1  Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras enligt en årlig 
verksamhetsplan. 

P4.2  Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid anläggningar 
som hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd. 

S5  Andelen boendemiljöer inom medlemskommunerna med individuellt anpassat 
brandskydd, minst brandvarnare, ska öka. 

P5.1  Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har 
individuellt anpassat brandskydd, minst brandvarnare. 

S6  Antalet bränder i bostäder i förbundets medlemskommuner och konsekvenserna av 
dessa ska minska. 

P6.1  Brandskyddskontroll ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på 
samtliga objekt i respektive distrikt, enligt av statlig myndighet beslutade frister. 

P6.2  Rengöring (sotning) ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på 
samtliga objekt i respektive distrikt, enligt av direktionen beslutade frister. 

P6.3  Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i gemensamhetsutrymmen i 
flerbostadshus ska ske regelbundet. 

P6.4  Information till medlemskommunernas invånare, genom hembesök, ska ske 
regelbundet. 

S7  Räddningstjänsten ska handlägga ärenden på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som 
medför så liten negativ påverkan på den enskilde som möjligt. 
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P7.1  Tillstånd till hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva 
varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska, normalt, handläggas inom 3 
månader från det att komplett ansökan inkommit till myndigheten. 

P7.2  Medgivande för rengöring (sotning) av egen anläggning ska, normalt, medges inom 3 
månader från det att komplett ansökan inkommit till myndigheten. 

S8  Allmänheten ska ha möjlighet att utföra en livräddande insats vid badplatser, kajer, 
bryggor och liknande vattennära anläggningar. 

P8.1  Tillsyn av livräddningsutrustning ska ske regelbundet, minst en gång varje vår vid 
hamnar, kajer, badplatser och liknanden vattennära anläggningar. 

S9 Barn och ungdomar ska vara informerade om konsekvenser av brand och anlagd brand. 

P9.1 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra 
informationsinsatser om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter 
ålder och inlärningsförmåga. 

S10 Antalet bränder i skolor, förskolor, fritids och liknande anläggningar i förbundets 
medlemskommuner och konsekvenserna av dessa ska minska. 

P10.1 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan, genomföra riktade informationsinsatser gällande 
brand för de som anlagt en brand eller på annat sätt medverkat vid eller drabbats av en 
anlagd brand. 

P10.2 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra 
informationsinsatser om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter 
ålder och inlärningsförmåga. 

S11 Räddningstjänsten ska, genom samverkan, verka för skydd mot andra olyckor än brand. 

P11.1  Räddningstjänsten ska, efter förfrågan, medverka i offentliga aktörers evenemang och 
samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand. 

P11.2  Räddningstjänsten ska, efter förfrågan och bedömning av nyttan, medverka i privata 
aktörers evenemang och samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand. 

S12 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att skapa en säker samhällsplanering. 

P12.1  Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete 
med planarbete, som t.ex. översiktsplanering och detaljplanering. 

P12.2  Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete 
med byggprocessen och, efter förfrågan, medverka vid tekniskt samråd, 
arbetsplatsbesök och slutsamråd 

P12.3 Räddningstjänsten ska yttra sig, inom sitt kompetensområde, till den aktör som har 
behov av det. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Förebyggandeverksamheten omfattar myndighetsutövning, rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll, olycksundersökning, information, rådgivning och utbildning inom 
brandskyddsområdet samt samverkan med andra aktörer i syfte att förebygga andra olyckor än 
brand. Räddningstjänsten ska aktivt följa aktuell forskning och andra nyheter och vid behov 
implementera detta i verksamheten. 

De organisatoriska och byggnadstekniska åtgärderna syftar till att minska sannolikheten för och 
konsekvensen av brand genom bl.a. att: 

• Förhindra brands uppkomst, 

• Möjliggöra en trygg och säker utrymning, 

• Minska risken för brandspridning, 

• Upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand, 

• Möjliggöra en snabb insats vid brand, underlätta brandsläckning samt värna 
räddningspersonalens säkerhet. 

Ansvaret för detta åligger ägaren/nyttjanderättshavaren för ett objekt. För att uppfylla ansvaret 
måste ägaren/nyttjanderättshavaren bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete avseende såväl 
organisatoriskt som byggnadstekniskt brandskydd. Arbetet ska dokumenteras. Information om 
verksamheten och byggnaden/anläggningen ska inlämnas till räddningstjänsten i form av en 
skriftlig redogörelse i två delar, en för verksamheten och en för byggnaden/anläggningen. 

Resurser och organisation 

Räddningstjänstens förebyggandeverksamhet bedrivs i huvudsak av förebyggandeavdelningen. 
Förebyggandeavdelningen består av en avdelningschef (brandingenjör) och fem medarbetare 
på heltid. Avdelningens medarbetare utgörs av brandingenjörer och brandinspektörer. 
Avdelningens sammansättning varierar över tid och styrs av den kompetens som, långsiktigt, 
krävs för att hantera avdelningens arbetsuppgifter. Avdelningens arbetsuppgifter är fördelade 
mellan avdelningens medarbetare, i huvudsak, efter medarbetarnas kompetens. Avdelningens 
målsättning är att det ska finnas redundans i alla arbetsuppgifter som hanteras, vilket 
säkerställer att arbetsuppgifterna kan genomföras även vid t.ex. omsättning av medarbetare eller 
vid sjukskrivning. 

Avdelningen verksamhetsleder också, under vår och höst, en styrka om en styrkeledare och fyra 
brandmän som i huvudsak arbetar med information och rådgivning till allmänheten samt 
brandutbildning av medlemskommunernas medarbetare. Styrkan tillhör organisatoriskt den 
operativa avdelningen. Information och rådgivning är en arbetsuppgift där avdelningen har 
möjlighet att använda räddningstjänstens samlade personalresurs i arbetet.  

Tillsynsverksamhet 

Vid räddningstjänstens tillsyn sker kontroll av hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
på det enskilda objektet, hur uppgifterna i den skriftliga redogörelsen överensstämmer med 
verkligheten, om de krav som ställdes vid bygglovet uppfylls samt brandskyddet i övrigt genom 
en stickprovskontroll. Vid behov kan en detaljerad kontroll av brandskyddet genomföras.  
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Tillsynen planeras i en årlig verksamhetsplan, där den större delen av tillsynsresurserna används 
för löpande tillsyn. Den löpande tillsynen sker enligt en långsiktig plan där varje tillsynsobjekt 
bedöms och inplaceras i ett tillsynsintervall. Övriga tillsynsresurser används för riktad och 
särskild tillsyn vid objekt där riskbilden har förändrats, nya förutsättningar gäller eller där 
omständigheterna i övrigt påkallar tillsyn. 

Räddningstjänsten samverkar med medlemskommunernas byggnadsnämnder i plan- och 
byggprocessen, dels som remissinstans och dels som specialist gällande brand och brandskydd 
genom avtal. 

Rengöring, brandskyddskontroll och egensotning 

Kommunerna har ansvaret för att de brandförebyggande åtgärderna rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll utförs. Genom entreprenadavtal har direktionen gett privata bolag i 
uppdrag att utföra dessa arbetsuppgifter. Dessa bolag verkar inom sotningsdistrikt som vart och 
ett omfattar en medlemskommuns geografiska område. 

Räddningstjänsten får medge att en fastighetsägare själv utför eller låter annan, än kommunens 
sotare, utföra rengöringen av den egna anläggningen under förutsättning att det sker på ett 
betryggande sätt. Särskild ansökningsrutin med anvisningar om vilka krav som ska uppfyllas 
finns. Beslutanderätten om medgivande för den enskilde fastighetsägaren är delegerat till 
räddningschefen och chef förebyggandeavdelningen. 

Farlig verksamhet; beslut, tillsyn och anläggningar inom förbundet 

Länsstyrelsen beslutar efter samråd med räddningstjänsten vid vilka anläggningar det bedrivs 
farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § lag om skydd mot olyckor. Karaktäriserande för en sådan 
anläggning är att en olycka kan medföra omfattande skador på människor och miljö. För 
tillsynen av skyddet mot olyckor svarar räddningstjänsten. 

Exempel på anläggningar som avses och som medför en klassning som farlig verksamhet är; 
verksamheter som hanterar så stora mängder farliga kemikalier att de omfattas av 
Sevesolagstiftningen, verksamheter där brandfarliga och/eller explosiva varor hanteras i större 
omfattning, kärnteknisk verksamhet, flygplatser med drifttillstånd enligt luftfartslagen, större 
dammar eller gruvor. Anläggningar som utgör farlig verksamhet har särskilda skyldigheter att; 
analysera riskerna för olyckor som kan leda till allvarliga skador på människor eller miljön, att 
i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i 
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller 
begränsa allvarliga skador på människor eller miljön. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om att farlig verksamhet bedrivs vid; Volvo Powertrain AB, 
Skaraborgs Regemente P4 och Skövde Flygplats i Skövde kommun, Metsä Tissue AB och 
Electrolux Home Products AB i Mariestads kommun, Nammo Vanäsverken AB och Försvarets 
Materielverk FMV i Karlsborgs kommun samt Tectubes Sweden AB i Hjo kommun.  

Brandfarlig vara; tillsyn och tillståndshantering 

Räddningstjänsten har av medlemskommunerna fått uppdraget att ansvara för skyldigheterna 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Med detta följer att räddningstjänsten ska 
ansvara för tillståndshantering samt tillsyn. Tillsynen sker enligt en långsiktig plan där varje 
tillsynsobjekt bedöms och inplaceras i ett tillsynsintervall. Möjlighet finns att genomföra riktad 
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tillsyn eller att förkorta fristerna om riskbilden så kräver. En årlig plan för tillsynerna anges i 
verksamhetsplanen. 

Extern utbildning, information och rådgivning 

Aktiviteter som stärker människors kunskap om brand och riskmedvetenhet är en viktig uppgift 
för att minska antalet skadade och omkomna till följd av olyckor. Detta kan göras via utbildning 
mot ersättning, informationskampanjer och övrig rådgivning.  

Externutbildning och information till allmänheten ska kunna ges av räddningstjänstens samlade 
personalresurs. Detta innebär att verksamheten måste implementeras som en naturlig del av 
personalresursens verksamhet. Vid prioriteringar ska framgå av den årliga verksamhetsplanen 
vilken målgrupp som verksamheten ska rikta sig till. Planeringen av externutbildning och 
informationsverksamhet ska göras med hänsyn tagen till nya och befintliga nätverk och kanaler 
för att optimera resursen. Extern utbildning sker endast till medarbetare anställda i förbundets 
medlemskommuner. Fokusområden för informationsverksamheten är bland annat ungdomar i 
skolan, anlagda bränder och bränder hos äldre. En intern resurs, SMO-styrkan, finns speciellt 
avsatt för att hantera extern utbildning och delar av informationsverksamheten. Övriga delar av 
räddningstjänstens personalresurs kompletterar denna resurs. 

Räddningstjänstens externa utbildnings- informations och rådgivningsverksamhet syftar till att 
sprida kunskap inom brand- och säkerhetsområdet.  

Oavsett om det handlar om utbildning, information eller rådgivning är det av yttersta vikt att 
räddningstjänstens budskap bygger på relevant forskning och/eller vedertagen erfarenhet och 
kvalitetssäkrad kunskap.  

Olycksundersökning 

Vid speciella händelser, komplicerade eller långvariga insatser samt då någon människa 
omkommit görs en fördjupad olycksundersökning av särskilt utsedda medarbetare inom 
förebyggandeavdelningen.  

Den fördjupade olycksundersökningen är något som görs utöver den ordinarie 
händelserapporten som i sin tur, till del, syftar till att i skälig omfattning klarlägga orsakerna 
till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts.  

Genom att klarlägga de bakomliggande orsakerna till olyckan och hur insatsen genomfördes 
erhåller räddningstjänsten erfarenheter som leder till en ökad kunskap och kan leda till en 
effektivare räddningstjänst. Erfarenheter från inträffade händelser återrapporteras sedan efter 
genomförd undersökning till organisationen. 

För uppgiften finns en särskild riktlinje upprättad.  

Samverkan med andra aktörer 

Räddningstjänsten samverkar regelbundet med olika aktörer för att förebygga brand och andra 
typer av olyckor än brand. Huvudsakliga samarbetspartners är förbundets medlemskommuner. 
Räddningstjänsten stödjer medlemskommunerna exempelvis vad gäller trafiksäkerhet och i 
arbetet för att hantera social oro. Räddningstjänsten samverkar även med andra aktörer som 
försäkringsbolag, polisen, ambulansen, osv. Ett stort samarbetsprojekt i hela Skaraborg, där 
räddningstjänsten deltar som en drivande part, är Camp Blåljus.  
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Camp Blåljus är ett samarbetsprojekt i Skaraborg som ska bidra till att stärka ungdomars 
förmåga att hantera olika olycksrisker. Syftet med projektet är att bidra till det 
olycksförebyggande arbete som redan bedrivs inom kommunerna i gamla Skaraborg samt att 
få träffa ungdomar i ett positivt sammanhang och därmed ha möjlighet att skapa relationer och 
ömsesidig respekt. Målet med projektet Camp Blåljus är att genom en årligt återkommande 
tävling för skolklasser i årskurs 8 öka ungdomars kunskap om; trafiksäkerhet, vattensäkerhet, 
brandsäkerhet, idrottsskador, första hjälpen, säkerhet i hemmiljö, betydelsen av att äta rätt, 
samt, betydelsen av motion och rörelse. Projektet genomförs tillsammans med övriga 
räddningstjänster i Skaraborg, Brandskyddsföreningen, Länsförsäkringar Skaraborg, 
Ambulanssjukvården, Polismyndigheten, berörda delar ur kommunerna i Skaraborg. 

Egenkontroll – uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av de för verksamheten gällande målen sker kontinuerligt. 
Dessutom görs en djupare analys vid halvårsslutet, ett delårsbokslut, för att sedermera 
summeras i ett helårsbokslut efter årets slut. De mål som blir föremål för analys är de 
prestationsmål som återfinns i detta handlingsprogram. 

Efter att en summering har skett av de resultat som framkommer vid analysen av 
prestationsmålen görs en bedömning om prestationsmålet är uppfyllt eller inte. I de fall 
bedömningen blir att målet inte är uppfyllt tas en åtgärdsplan tas fram. Denna utgör sedan grund 
för justeringar av såväl riktlinjen som verksamhetsplanen. Ansvaret att analysera problemet och 
skapa en åtgärdsplan åligger avdelningschefen. 

Vissa mål är enkla att analysera rent kvantitativt och har då tydliga kvantitativa gränsvärden. 
Andra mål kräver dock en kvalitativ analys. Denna kan ha som gränsvärden jämförelser med 
tidigare år, jämförelser med trender i samhället eller andra väl underbyggda antaganden. 

Kontinuerligt utvärderas de brister som identifieras vid tillsyn såväl enligt lag om skydd mot 
olyckor som lag om brandfarliga och explosiva varor. Kan trender identifieras kan detta ligga 
till grund för justeringar dels i den externa utbildningsverksamheten mot kommunala objekt 
och dels vid den rent tekniska stickprovskontrollen som görs vid tillsynerna. 

Orsaker till olyckor kan bland annat vara nytillkomna risker genom samhällets förändring, 
byggnadstekniska brister och organisatoriska risker. Erfarenheter och resultat från 
olycksundersökningar återförs till den förebyggande tillsynsverksamheten för att förhindra 
liknande olyckor i framtiden. Lika viktigt är att dessa erfarenheter tillförs utbildnings- och 
informationsverksamheten. Olycksundersökningar kan således vara en utvärdering av om det 
förebyggande arbetet varit tillfyllest.  

Den externa utbildningsverksamheten analyseras såväl av kunderna som vid tillsyn. Om man 
vid tillsynen kommer fram till att det finns kunskapsbrister vid den tillsynade, och utbildade, 
kommunala verksamheten finns det också sannolikt brister i räddningstjänstens utbildning som 
måste rättas till. Detta sker kontinuerligt. Kundernas uppfattning om utbildningen bör 
utvärderas regelbundet.  

Förebyggande verksamhet vid extraordinär händelse 
Om så erfordras läggs det förebyggande arbetet ned under den tid som den extraordinära 
händelsen pågår. Den förebyggande avdelningens personal har förmåga att ingå i den 
skadeavhjälpande verksamheten när behov föreligger. I första hand nyttjas personalen i 
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stabsfunktioner, främst vid etablerande av räddningsstab och i befattningar för samverkan med 
kommuner och andra myndigheter.  

Förebyggande verksamhet under höjd beredskap 
Under höjd beredskap ingår personalen i organisation för höjd beredskap i enlighet med den 
detaljplanering som utarbetas under ett anpassningsskede. I huvudsak ingår då personalen i 
stabsfunktioner. 
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Operativ verksamhet  

Verksamhetsmål 
V1. Räddningstjänsten ska hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst 

(organisation för genomförande av räddningsinsatser) 

V2.  Räddningstjänsten ska ansvara för räddningstjänst under höjd beredskap 

V3. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Säkerhetsmål / Prestationsmål  
S1. Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska erbjuda de människor som vistas inom 

förbundets geografiska område en likvärdig insatsförmåga med förstastyrka utifrån den 
kommunspecifika lokala riskbilden och genom nyttjande av de samlade resurserna en 
hög förmåga vid större insatser. 

P1.1  Räddningstjänsten ska ha en grundberedskap omfattande 52 anställda, vid pågående 
insats/insatser får beredskapen för nytt larm inte understiga 30 anställda 

S2. Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska ha förmåga att kunna leda och utföra 
räddningsinsatser på sådant sätt att skador på människor, egendom och miljö minimeras. 

P2.1  Räddningstjänsten ska ha egen förmåga att genomföra räddningsinsatser vid frekvent 
förekommande olyckor 

P2.2  Räddningstjänsten ska ha förmåga till systemledning av organisationen som helhet samt 
insatsledning av enskild räddningsinsats 

P2.3  Räddningstjänsten ska ha förmåga att genomföra losstagning av fastklämd person ur 
tunga fordon 

P2.4  Räddningstjänsten ska ha förmåga att utföra räddningsinsatser vid olyckor med 
spårbunden trafik 

P2.5  Räddningstjänsten ska ha förmåga till utrymning av byggnader med hjälp av höjdfordon 
i de områden där sådant utrymningsalternativ godkänts 

P2.6  Räddningstjänsten ska ha förmåga att utföra insatser vid utsläpp av farligt ämne där 
särskild skyddsutrustning krävs 

P2.7  Räddningstjänsten ska ha en förmåga att hantera oljeutsläpp i vattendrag 

P2.8  Räddningstjänsten ska ha förmåga till brandvattenförsörjning i områden med så kallat 
alternativsystem genom tillgång till tankfordon i den omfattning och med den kapacitet 
som erfordras. 

P2.9  Räddningstjänsten ska ha förmåga att släcka brand i brandfarlig vätska omfattande en 
yta av 300 m2 genom tillgång till skumgivningskapacitet 
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P2.10 Räddningstjänsten ska ha tillgång till radiosystemet RAKEL för internt samband, 
ledning, samverkan och för reservutalarmering 

P2.11  Räddningsstyrka ska  

• ha förmåga att utföra rökdykarinsats (Mariestads RiB-styrka endast med stöd av 
annan personal) 

• ha förmåga att genomföra losstagning av fastklämd person i lätta fordon och vid 
andra nödlägen 

• ha förmåga att genomföra livräddning vid insats med farliga ämnen, samt genomföra 
åtgärder som begränsar det farliga ämnets effekter (Mariestads RiB-styrka endast 
med stöd av annan personal och RiB-styrkan i Skövde endast med Volvo Powertrain) 

• ha förmåga att kunna genomföra ytlivräddning i öppet vatten 
• ha förmåga att utföra livräddande personsanering av skadade 

P2.12  Räddningsstyrka och räddningsvärn ska  

• ha förmåga att genomföra utvändig livräddning/utrymning och brandsläckning vid 
brand i byggnad 

• ha förmåga att undsätta människor som hamnat i öppet vatten 
• ha förmåga att kunna utföra sjukvård enligt första hjälpen 
• ha förmåga att utföra livräddande personsanering av skadade 

S3.  Den godtagbara tiden för påbörjande av räddningsinsats (insatstid) ska inom 95 % av 
det geografiska området uppgå till högst 30 minuter. 

P3.1  Räddningstjänsten ska organiseras så att möjlighet ges att nå 75 % av 
medlemskommunernas invånare inom 10 minuter och 95 % inom 20 minuter räknat till 
bostäder eller arbetsplatser 

S4. Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas. 

P4.1  Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och 
göra den operativa verksamheten säkrare 

P4.2  Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och 
implementera nödvändig kunskap i egen organisation 

P4.3  Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i 
samhället 

P4.4  Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen 
operativ organisation utifrån uppfattad riskbild. 

S5.  Räddningstjänsten Östra Skaraborg skall genom ett effektivt ledningssystem kunna 
anpassa organisationen, nyttja samhällets samlade resurser och egen teknik samt ha  
utarbetade metoder för att kunna hantera stora olyckor och extraordinära händelser som  
exempelvis storm och översvämning.   
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Operativ förmåga 
Räddningstjänstens operativa förmåga kan beskrivas utifrån tre omvärldslägen; normalt, vid 
extraordinär händelse samt under höjd beredskap. Inledningsvis följer en beskrivning av 
normallägesförmåga. 

Tillgänglighet 

De operativa resursernas tillgänglighet inom operationsområdet påverkas av 
räddningsstyrkornas placering, beredskapsform och av pågående insatser. Anspänningstiden 
och därmed insatstiden varierar mellan hel- och deltidsstyrkor.  

 
Bild 2: Förbundets lokalisering i medlemskommunerna. 

Organisation 

Organisationen för räddningsinsatser består av två räddningsstyrkor heltid, åtta 
räddningsstyrkor i beredskap, fyra territoriella räddningsvärn, genom avtal ytterligare tre 
räddningsvärn organiserade vid företag samt ett förstärkningsräddningsvärn. Dessutom 
tillkommer räddningsvärn som är organiserade sommartid på två öar. Räddningsvärnen utgörs 
av personal uttagen med tjänsteplikt vilket innebär att de inte har någon beredskap.  Därför 
larmas alltid någon räddningsstyrka heltid eller deltid tillsammans med räddningsvärnen. 

Förstärkningsräddningsvärnet har inget geografiskt insatsområde utan utgör en förstärkning 
över ytan. Denna resurs nyttjas för att hantera den förrådsställda förstärkningsmateriel som 
finns inom förbundet.  

Anspänningstid 

Med anspänningstid avses den tid som förlöper mellan det att räddningsstyrkan larmats tills 
första räddningsfordonet lämnar brandstationen. Anspänningstiden är i normalfallet 90 
sekunder för heltidsstyrkorna och mellan 5 – 10 minuter för deltidsstyrkorna. 
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Räddningsvärnen har ingen beredskapstjänstgöring och därför heller ingen förutsägbar 
anspänningstid. 

Snabbhet 

För att säkerställa skyddsfaktorn snabbhet görs flera kontroller och åtgärder. Speciellt utsedd 
personal studerar över tid samtliga anspännings- och insatstider. I de fall avvikelser identifieras 
görs en grundlig analys och åtgärder vidtas.  

För att öka flexibiliteten, vilket ju kan öka snabbheten, äger inre befäl mandat att frångå 
larmplaner för att snabbare få fram rätt resurs. Närmsta befäl, insatsledare eller räddningschef 
i beredskap, kan larmas till olycksplatsen oaktat vad larmplanen säger. Detta får anses vara en 
intern modell för dynamisk resurshantering. 

Den tätort som för tillfället är i störst förändring och därmed kan få ändrade insatstider är 
Skövde. En analys är därför gjord under 2016 i syfte att säkerställa brandstationens placering 
hänsyn taget nya bostads- och industriområden 

Insatstid 

Insatstiden avser tiden från det att räddningsstyrkan larmas tills de skadebegränsande 
åtgärderna påbörjas. Insatstiden är beroende av flera olika faktorer, anspänningstiden hos de 
olika räddningsstyrkorna, körtiden från brandstationen till olycksplatsen samt den tid 
orientering och bedömning av läget tar för den först ankommande räddningsstyrkan. Tiden för 
upptäckt och hanteringstiden hos SOS Alarm påverkar insatsresultatet men medräknas inte i 
insatstiden. 

Vid speciella övningar såsom rök- och kemdykning eller vid andra beslutade uppdrag får 
insatstiden förlängas genom beslut av tjänsteförrättande räddningschef. Normal insatstid ska 
upprätthållas under 90 % av beredskapstiden.  

Vid pågående insats kan särskilt utsedda täckningspunkter besättas för att minimera insatstiden 
vid ett ytterligare larm inom samma område.  

Med dessa förutsättningar nås 75 % av förbundets invånare, i bostäder eller på arbetsplatser, 
inom 10 min och 95 % inom 20 min av räddningsstyrka med förmåga att genomföra 
rökdykarinsats. Varhelst inom operationsområdet kan räddningsstyrkor från tre stationer finnas 
på plats inom ca 30-40 min. En grundbemanning för inre ledning finns alltid tillgänglig och en 
större inre stab kan normalt etableras inom ca 45-60 min.  

Händelsetyper 

Olyckorna spänner över ett brett spektrum, allt ifrån små och okomplicerade till större och 
komplexa händelser. Varje olycka är unik men kan kategoriseras i ett antal händelsetyper. Till 
inträffad händelse kopplas ledningskapacitet och en eller flera räddningsstyrkor genom i förväg 
fastställda larmplaner.  

Den närmste räddningsstyrkan larmas ut för att uppnå kortast möjliga insatstid, inom vissa 
områden larmas samtidigt närmaste räddningsvärn. Beroende på olyckans omfattning i tid och 
rum, har organisationen förmåga att såväl öka som avveckla kapacitet.  
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Operativ bemanning i förbundets räddningsstyrkor 

Station Gruppsammansättning SL+Bm Kommentar 

Skövde heltid SLH+4 BmH Bör succesivt öka 

Skövde RiB SLD+2 BmD Förstärks med 2 brandmän genom 
avtal med industribrandförsvaret 
vid Volvo till SLD+4 BmD 

Tibro RiB SLD+4 BmD  

Karlsborg RiB SLD+4 BmD  

Hjo RiB SLD+4 BmD  

Mariestad heltid SLH+4 BmH Bör succesivt öka 

Mariestad RiB SLD+2 BmD  

Hova RiB SLD+4 BmD  

Gullspång RiB SLD+4 BmD  

Töreboda RiB SLD+4 BmD  

Tabell 2: Operativ bemanning i förbundets räddningsstyrkor 

SLH = heltidsanställd styrkeledare BmH = heltidsanställd brandman 

SLD = deltidsanställd styrkeledare BmD = deltidsanställd brandman 

Övriga operativa resurser 

Station Funktion Kommentar 

Över hela ytan Räddningschef i beredskap Beredskap dygnet runt 

Skövde Inre befäl Jour dygnet runt 

Skövde Insatsledare Vardagar dagtid 

Mariestad Insatsledare Vardagar dagtid 

Över hela ytan Insatsledare i beredskap Övrig tid än vardagar dagtid. 

Timmersdala 9 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Undenäs 9 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Blikstorp 9 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Moholm 9 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Volvo Powertrain* 7 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

FMV* 8 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Katrinefors Bruk* 10 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Borgunda förstärkningsvärn 10 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Brommö Ö-värn 8 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 

Storön Ö-värn 8 Räddningsvärnsmän Uttagna med tjänsteplikt 



 

36 

 

Tabell 3: Övriga operativa resurser 

Utgångsgrupperad vid heltidsstyrkan i Skövde är den s.k. SMO-styrkan som, om alla är i tjänst 
utgörs av SLH+4 BmH. Styrkan ansvarar bl.a. för information till allmänheten med hela 
området som arbetsplats. Under semestertid täcker SMO-styrkans personal i heltidsstyrkorna i 
Skövde och Mariestad. 

* Räddningsvärnen finns i den utsträckning som avtal med berört företags industribrandförsvar 
föreligger. 

Händelsetyper i urval  

Brand i byggnad 

I allmänhet delas insatser inom händelsetypen in i två delmoment, livräddande och/eller 
skadebegränsande. För invändig livräddning finns förmåga att till rökdykarinsats. Vidare kan 
utvändig livräddning göras upp till fyra våningar i allmänhet och upp till åtta våningar i orter 
där detta särskilt medgivits, se tabell nedan. 

Kapacitet höjdfordon 

Ort Höjdfordonskapacitet 

Skövde Åtta våningar (30m) 

Mariestad Åtta våningar (30m) 

Karlsborg Sex våningar (19m) 

Töreboda Fem våningar (16m) 

Tabell 4: Kapacitet höjdfordon 

För skadebegränsande effekt kan invändig brandsläckning genomföras med rökdykare där 
nöden så kräver. I övrigt eftersträvas utvändig brandsläckning. 

 
Bild 3: Brand i byggnad, villabrand. 
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Brand ska normalt begränsas till den brandcell där den startat. Enskild räddningsstyrka kan 
genomföra insats vid objekt som lägenhet, villa, mindre industri, mindre publik lokal etc. 
Räddningsvärn kan inte genomföra rökdykarinsats. 

Räddningstjänsten som helhet kan genomföra insats vid objekt som industri, vårdanläggning, 
hotell, större publik lokal, skola och köpcentrum. 

Brand ej i byggnad 

Insatserna hanteras genom begränsning till startobjekt eller viss yta. Enskild räddningsstyrka 
kan genomföra insats vid brand i fordon, container mm samt mindre brand i terräng. 

Räddningstjänsten som helhet kan genomföra insats vid brand i upplag samt omfattande brand 
i terräng. 

Trafikolycka 

Hanteringsförmåga finns att utföra sjukvård enligt första hjälpen, brandsläckning, losstagning 
av fastklämda personer samt säkring av olycksplats för att förhindra följdolyckor. Enskild 
styrka kan genomföra insats vid olycka med få skadade i flera fordon eller vid olycka med 
fastklämda i ett fordon. Räddningsvärn kan dock inte genomföra losstagning med 
hydraulverktyg. 

Räddningstjänsten som helhet kan hantera omfattande olycka med fastklämda i flera fordon.  

Olycka med farliga ämnen 

Organisationens förmåga innefattar åtgärder som livräddning, identifiering av ämne, 
riskbedömning, begränsning samt uppsamling av utsläppt ämne och sanering av egen personal 
och drabbade. 

 
Bild 4: Kemolycka, tankbils som vält. 

Enskild styrka kan genomföra insats vid olycka med låg riskbild och liten omfattning samt 
genomföra inledande åtgärder såsom livräddning, utrymning, avspärrning med mera vid övriga 
olyckor med farliga ämnen.  

Räddningstjänsten som helhet kan genomföra insats vid olycka med hög riskbild. 
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Järnvägsolycka 

Förmåga finns att genomföra elskyddsåtgärder, sjukvård enligt första hjälpen, losstagning av 
fastklämda personer, brandsläckning och hantering av farliga ämnen vid godstransport. 

Enskild räddningsstyrka kan genomföra insats vid olycka med påkörd person och olycka med 
påkört fordon av mindre omfattning. Räddningsvärn kan inte genomföra losstagning med 
hydraulverktyg. 

Räddningstjänsten som helhet kan hantera olycka av stor omfattning med persontåg eller 
godståg.   

Drunkning 

Hanteringsförmågan begränsar sig till ytlivräddning och livräddning på små djup genom 
fridykning (utan luftflaskor).  

Enskild räddningsstyrka kan självständigt utföra insats. Förmågan vid räddningsvärn är något 
begränsad med hänsyn till utrustningen.  

Vid behov av räddningsdykare (med luftflaskor) finns resursförteckningar att tillgå där 
kompetens kan avropas från annan organisation.   

Livräddning från hög höjd 

Räddningstjänsten förfogar över utrustning som möjliggör räddning från master, vindkraftverk 
mm upp till 80 m höjd. Dock upprätthålls inte erforderlig kompetens för sådana uppdrag över 
tid, detta på grund av behovet av utbildningstid vilken definieras av insatsernas komplexitet och 
riskbild.  Kompetens för dessa uppdrag avses tillskapas genom utbildning och övning av 
särskild personal vid heltidsstyrkorna samt genom samverkan med övriga 
räddningstjänstorganisationer i närområdet.  

Oljeskadeskydd 

Räddningstjänsten ansvarar för skadeavhjälpande insatser vid utsläpp av olja och andra typer 
av farliga ämnen till lands och i kommunalt vatten, samt de hamnområden som, enligt 
förteckning, utpekats som kommunalt räddningstjänstansvar. Vid oljeutsläpp i statligt vatten 

Bild 5: Tågolycka, brand i lok 
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(Vänern och Vättern) är Kustbevakningen ansvarig myndighet. Till kommunal räddningstjänst 
kan under vissa förutsättningar hänföras åtgärder som vidtas för att förhindra att olja når land 
och motsatt att förhindra att olja på land når vatten. Vidare kan åtgärder för att styra undan olja 
från särskilt skyddsvärda områden betraktas som räddningstjänst. Sanering av kontaminerade 
strandpartier liksom bortforsling av oljebemängt avfall ansvarar respektive medlemskommun 
för. Hantering av oljepåslag vid statligt vatten styrs via upprättad oljeskyddsplan. Vidare finns 
inom förbundet en oljeskyddscontainer med materiel som kan dockas ihop med likvärdiga 
containrar vilka finns hos räddningstjänsterna runt Vänern.  

Olyckor som inte kan hanteras av egen organisation.  

Vissa olyckstyper kan inte hanteras genom endast nyttjandet av den egna organisationen. 
Exempel på sådana olyckor kan vara större skogsbränder, översvämningar, stormar eller andra 
typer av olyckor där insatsen kräver stora materiella eller personella resurser eller blir utdragna 
över tid. 

För att hantera detta finns bland annat ett antal samverkansavtal vilka redovisas i avsnitt 
Samverkan. Därutöver skall ledningsfunktionerna vara förberedda på mottagandet av hjälp från 
andra kommuner, staten eller andra. 

För att tidigt i en större insats kunna larma rätt resurser finns dessa dokumenterade i 
räddningscentralen. Där anges också på vilket sätt resursen larmas. Under mandatperioden bör 
också organisationen övas på att identifiera och larma rätt resurs samt förbereda organisationen 
på mottagandet av hjälp. 

Via TiB-funktionen (tjänsteman i beredskap) hos Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap kan också hjälp fås att begära internationell hjälp. Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg har ingen egen förmåga att begära och ta emot sådan hjälp. Detta anses heller inte 
nödvändigt. 

Ledning 

Ledningssystemet kan indelas i systemledning, insatsledning och uppgiftsledning. 
Systemledningen avser den kontinuerligt pågående ledningen av den operativa organisationen 
i sin helhet. Detta innefattar bland annat omvärldsbevakning och anpassning av den operativa 
verksamheten till aktuell riskbild. Systemledning innehåller tolkning av organisationens roll, 
beslut om beredskapen i organisationen, tilldelning och prioritering av resurser till pågående 
insatser och att utse räddningsledare för pågående insatser. Insatsledning avser den samlade 
ledningen av en insats. Uppgiftsledning avser ledning av insatt enhet i lösande av en uppgift i 
insatsen. Antalet ledningsnivåer varierar beroende på ledningsbehovet vid varje givet tillfälle. 

Inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ansvaret för systemledning delegerat till 
tjänsteförrättande räddningschef. Insatsledning utövas av utsedd räddningsledare vid varje 
enskild insats. Uppgiftsledning hanteras normalt av styrkeledare i vaktstyrkorna. Inre ledning 
utövas normalt från räddningscentralen i Skövde och yttre ledning avser den ledning som utövas 
på skadeplats. 

Ledningsorganisation och arbetssätt återfinns i sin helhet i riktlinjen Ledningsinstruktion med 
stabstjänst. 
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Systemledning 

Systemledning, eller inre ledning, utövas normalt från räddningscentralen i Skövde. Den inre 
ledningen har vid pågående insatser förmåga att säkerställa beredskap inom hela 
räddningstjänstens operationsområde och prioritera mellan insatser. Vidare kan inre ledning ge 
stöd till yttre ledning vid pågående insats. Vid stort ledningsbehov inom organisationen 
säkerställs dessa uppgifter genom upprättande av inre stab. Sådan stab har förmåga att hantera 
delkomponenter såsom insatsanalys, personalavlösningar och informationshantering.  

 
Bild 6: Inre befäl, IB, vid ledningscentralen på brandstation i Skövde. 

Insatsledning och uppgiftsledning 

Insatsledning och uppgiftsledning kan sammanfattas som yttre ledning och avser den ledning 
som utövas på skadeplats. Den yttre ledningen har förmåga att leda enskild insats i sin helhet. 
Beroende på ledningsbehov kan upp till tre befälsnivåer etableras på samma insats. 
Räddningstjänsten kan hantera flera samtidiga insatser med litet ledningsbehov (en befälsnivå), 
upp till tre (dagtid, vardagar) samtidiga insatser med medelstort ledningsbehov (två 
befälsnivåer) och en insats med stort ledningsbehov (tre befälsnivåer). Parallellt med de två 
senare fallen, kan även insatser med litet ledningsbehov hanteras. Exempel på parametrar som 
är styrande för ledningsbehovet vid en insats är antal insatta räddningsstyrkor, riskbilden, 
komplexiteten, samverkansbehovet mm. Förmåga finns också att vid behov etablera en yttre 
stab. 

 
Bild 7: Insatsledning av insatsledare, IL, vid trafikolycka. 

Räddningstjänstens uthållighet 

De operativa räddningsstyrkornas uthållighet är starkt beroende av uppdragstypen. Vid 
genomförande av räddningsinsatser med rökdykning är en enskild räddningsstyrkas uthållighet 
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begränsad till ca en halvtimme. Därefter erfordras normalt avlösning. Vid mindre krävande 
arbete, exempelvis utvändig släckning vid brand i byggnad eller brandsläckning i terräng, är 
uthålligheten betydligt längre, storleksordningen några timmar. 

De olika ledningsfunktionerna, såväl inre som yttre, har också en längre uthållighet än de 
styrkor som är insatta i direkt räddningsarbete. Ledningspersonal kan sägas ha uthållighet på 
några timmar och normalt kan en insats genomföras i sin helhet utan avlösningar för dessa 
funktioner.  

Förmågan hos räddningstjänsten som helhet att hantera insatser med behov av avlösningar, 
beror bl.a. på hur många räddningsstyrkor som behöver avlösas inom en begränsad tid. Den 
maximala förmågan är i storleksordningen att försörja en insats med tre till fyra insatta 
räddningsstyrkor under en tid från två timmar (vid rökdykning) upp till flera dygn (vid exv. 
brand i terräng). Uthålligheten är avhängig förmågan till organiserat underhåll, d.v.s. 
försörjning av bränsle, materiel, förplägnad mm. Räddningstjänsten som helhet kan hantera 
detta behov vid de situationer som beskrivs ovan. 

Återställning av beredskap 

För att återställa beredskap vid pågående räddningsinsatser används olika verktyg. Den 
vanligaste åtgärden är att besätta Täckpunkter. Täckpunkter är en förutbestämd plats vid vilken 
beredskap kan upprätthållas för två tätorter utan för stora avsteg från tidskraven. Inom förbundet 
finns primära och sekundära täckpunkter. I första hand skall primära täckpunkter användas då 
de sekundära ej uppfyller kraven på insatstider. Förbundet har definierat en lägsta 
bemanningsnivå om 30 personer. Vid fullt nyttjande av täckpunkter räcker detta för att hålla 
beredskap över räddningstjänstens hela geografiska område. 

En annan sätt som används och som ofta tar något längre tid är inringning av ledig personal. 
Detta skall eftersträvas vid längre tidsförhållanden. 

För kortare tidsperspektiv dagtid kan räddningstjänstens dagtidsstyrka (SMO-styrkan) nyttjas 
för beredskap på den ort de för tillfället befinner sig. 

En åtgärd att besätta täckpunkter är effektuerad inom maximalt 20 minuter från beslut. Beslutet 
att göra en sådan åtgärd föregås av den prognos som gäller för pågående insatser samt rådande 
riskbedömning inom aktuellt område. Generellt gäller att en tätort inte skall stå utan beredskap 
mer än maximalt en till två timmar. 

I de fall förbundets egen personal ej räcker för att återställa acceptabel beredskapsnivå inom 
godtagbar tid äger inre befäl samt räddningschef i beredskap mandat att begära hjälp från 
angränsande organisationer. 

Miljöhänsyn 

Vid skadeavhjälpande verksamhet beaktas miljöaspekterna bl.a. vid val av metod, teknik och 
taktik. Särskilt beaktas att förorening av omgivningen ska minimeras avseende restprodukter. 

Vid utbildnings- och övningsplanering skall alltid miljöaspekterna beaktas. 

Efterföljande åtgärder 
En räddningsinsats avslutas när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om 
detta. Beslutet redovisas skriftligt. Räddningsledaren underrättar, om det är möjligt, ägaren eller 
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nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av 
bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning. 

När en räddningsinsats är avslutad görs en undersökning för att i skälig omfattning klarlägga 
orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. I de flesta fall kommer det 
att vara tillräckligt att denna undersökning görs av räddningsledaren och dokumenteras i 
händelserapporter. Vid speciella händelser, komplicerade eller långvariga insatser samt då 
någon människa omkommit görs en fördjupad olycksundersökning av särskilt utsedda 
medarbetare i organisationen.  Genom att klarlägga de bakomliggande orsakerna till olyckan 
och hur insatsen genomfördes kommer räddningstjänsten att på sikt få erfarenheter som leder 
till en ökad kunskap och en effektivare räddningstjänst. För denna uppgift finns en särskild 
riktlinje upprättad.  

Erfarenheter från inträffade händelser återrapporteras sedan efter genomförd undersökning till 
organisationen. 

Samverkan 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har tecknat avtal om samverkan vid räddningsinsats med 
samtliga omkringliggande räddningstjänster. Detta innebär att oavsett var olycka inträffar 
larmas närmsta räddningsstyrka alltid till olycksplatsen samt kan resurserna som behövs vid en 
enskild större olycka utökas avsevärt. Se utförligare redovisning i avsnittet om samverkan. 

 
Bild 8: Samverkan på olycksplats mellan räddningstjänst och polis. 

Förmågor som förbundet avser skaffa sig 
Förbundet genomför under 2016 och 2017 en kartläggning av samtliga befintliga förmågor och 
också hur dessa skall utvecklas och fördelas inom förbundet. Detta arbete kan också innebära 
att behov av nya förmågor identifieras. I övrigt utvecklas förmågorna över tid. 

En långsiktig plan för omsättning av förbundets fordon finns fastlagd. I varje enskilt fall av 
inköp analyseras vilket fordon som skall anses mest lämpligt samt vilken bestyckning av 
verktyg detta skall ha. Förutom omsättning av redan befintliga fordon tillförs också förbundet 
enligt planen ett reservfordon för befintliga höjdfordon. Detta innebär att förbundet kan hålla 
planlagd förmåga till livräddning med höjdfordon oaktat om ett fordon är ur bruk. Inom 
befintlig omsättningsplan ges också möjlighet att inom snar framtid frigöra en släckbil i sådant 
skick att denna kan utgöra utbytesbil utan ambitionssänkningar vid till exempel service, 
besiktningar, reparationer med mera. 



 

43 

 

Övrig materiel omsätts också enligt särskild plan. Detta innebär i närtid att förbundets förmåga 
att lyfta tunga fordon kommer att öka. En grundförmåga kommer finnas över hela den 
geografiska ytan. En större depå med lyftutrustning kommer finnas vid station Mariestad som 
har tung räddning som sitt ett av sina ansvarsområden. 

En framtida tillgång till övningsfältet Hasslum (f.d. MSB utbildningsplats) kommer innebära 
stora möjligheter att öka den operativa förmågan på flera sätt. Dels ökar möjligheten till övning 
på varierande, verklighetstrogna och miljömässigt lämpliga sätt. Dels kan tester utföras på de 
faciliteter som fältet erbjuder i syfte att utveckla såväl metod, teknik och verktyg. 

Vissa förmågor som anses kunna behövas mycket sällan avser räddningstjänsterna i Skaraborg 
skaffa sig genom samverkan med varandra. En sådan förmåga kan vara livräddning från mycket 
hög höjd, 80 meter och däröver. Den förmågan besitter Räddningstjänsten Skara/Götene och 
kan avropas från Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Förbundet å sin sida besitter förmågan att 
beskjuta brandutsatta gasflaskor. Med denna form av samverkan anser räddningstjänsterna i 
Skaraborg att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt nyttjas samhällets resurser. 

Förbundet kommer de närmaste åren fortsätta öka förmågan att leda stora, komplicerade och 
långa insatser. Detta arbete är påbörjat genom en större uppgradering av räddningscentralen, 
samt en utbildningssatsning på befälen gällande grunder i taktik, ledning och ledarskap. Detta 
tas nu ett steg längre, personalen kommer fortsatt utvecklas inom respektive roll och tekniskt 
sett kommer förmågan att överföra och presentera lägesbilder öka. 

Egenkontroll – uppföljning och utvärdering  
Den skadeavhjälpande verksamheten följs upp löpande dels genom den olycks- och 
insatsundersökning som genomförs efter räddningsinsats och dels genom kvantitativ och 
kvalitativ analys av insatsstatistiken. Här kontrolleras exempelvis insatstider, kompetensen hos 
insatt personal, genomförandet och resultatet av insatsen samt om geografiska samband finns 
för olika olyckstyper. Särskilda analyser av onödiga automatiska brandlarm görs för att minska 
deras antal. 

Genom olycksundersökningar dras lärdom av inträffade händelser. Vunna erfarenheter och 
kunskaper återförs till såväl den skadeavhjälpande verksamheten som den förebyggande. 

Samtlig heltidsanställd personal i räddningsstyrka testas mot uppsatta utbildningsmål enligt 
räddningstjänstens utbildningstrappa. Under mandatperioden skall detta utvecklas att även gälla 
personal i beredskapsstyrka. 

Skadeavhjälpande verksamhet vid extraordinär händelse 
Räddningstjänstens huvuduppgift är att göra räddningsinsatser även då en extraordinär händelse 
inträffat. Utöver detta bistår räddningstjänsten, i mån av resurser och utan att beredskapen för 
räddningstjänst eftersätts, medlemskommunerna i deras verksamhet. 

Räddningstjänsten ska ha ledningsförmåga, utbildning, reservsystem, fordon och materiel för 
att verka vid exempelvis störningar i den tekniska infrastrukturen och andra händelser som finns 
beskrivna i riskanalysen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

För utökad uthållighet i organisationen finns möjlighet att övergå till höjd grundberedskap i 
enlighet med vad som beskrivs i Ledningsinstruktion med stabstjänst för Räddningstjänsten 
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Östra Skaraborg. Ledningsinstruktionen beskriver också hur höjd ledningsförmåga kan erhållas 
genom beslut om uppbyggnad av en räddningsstab.  

Skadeavhjälpande verksamhet under höjd beredskap 

Räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap regleras av lagen om skydd mot olyckor. 
Bestämmelser om höjd beredskap återfinns i lagen om totalförsvar och höjd beredskap. 

Beslut om att höjd beredskap råder fattas av regeringen. Är riket i krig råder högsta beredskap. 
Beslut om höjd beredskap får omfatta hela eller delar av landet eller viss verksamhet. 

Uppgifter under höjd beredskap 

Under höjd beredskap ska räddningstjänsten alltjämt lösa de fredstida uppgifterna. Härutöver 
förväntas räddningstjänsten även ha förmåga att undsätta efter att samhället utsatts för angrepp 
från luften eller på annat sätt. Hotbilden i detta avseende (undantaget terrorism) bedöms i dag 
vara begränsad, men dock högre än under de senaste åren. Fokus för den grundläggande 
förmågan att hantera krigssituationer bygger på förmågan att hantera fredstida krissituationer. 
Inriktning för närvarande för frågor som försvarsmaktens behov av stöd från civila 
verksamheter inklusive räddningstjänst, värna civilbefolkningen samt att säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna. Arbetet i närtid inbegriper bl.a. kunskapsuppbyggnad 
inklusive återtagande av totalförsvarsplanering med stöd till försvarsplaneringen. I 
sammanhanget behöver funktioner som personalplanering och materielplanering för höjd 
beredskap beaktas.  

Verksamhetsmål 

Om höjd beredskap intas i nuvarande omvärldsläge ska räddningstjänsten ha förmåga att 
genomföra begränsade räddningsinsatser i bebyggelse efter ett luftanfall samt att utföra 
begränsade insatser efter insatser med kemiska stridsmedel eller spridning av 
radiologiska/nukleära stridsmedel. Räddningstjänsten ska också ha begränsad förmåga att delta 
i förstahjälpen-sjukvård och i övrigt medverka i befolkningsskyddet. 

Räddningstjänsten ska genom uppbyggnad av en räddningsstab med uthållighet över tiden ha 
förmåga att leda en utökad organisation under hela tiden som denna är i tjänst.  

Organisation 

Ledning av räddningstjänsten under höjd beredskap utövas av räddningschefen, vilken biträds 
av en räddningsstab. I staben ingår bl.a. enhet för flygvarning och alarmering. Räddningsstaben 
grupperas vid räddningscentralen i Skövde. Möjlighet ska finnas att leda räddningstjänsten från 
annan plats.  

Samverkan ska kunna ske med såväl medlemskommunernas respektive kommunledning som 
med samverkande myndigheter; främst sjukvård, polis och försvarsmakten. 

Operativa enheter leds av utsedda räddningsledare vilka tilldelas resurser och geografiska 
områden av räddningschefen allt efter vilka händelser som pågår. 

Vid beslut om höjd beredskap ska räddningstjänsten ha förmåga att genomföra mobilisering 
med hela eller delar av organisationen. Om anpassning av organisationen inte skett berörs 
endast anställd personal och tjänstepliktig räddningsvärnspersonal. Omställning av 
organisationen i detta fall ska kunna ske inom 48 timmar. 
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Personal och kompetens 

Verksamhetsmål 

• Att försörja räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens 
som krävs utifrån beslutad ambitionsnivå. 

• Att öka mångfalden bland personalen. 

• Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten 

Prestationsmål 

• En kartläggning genomförs löpande, utifrån verksamhetens krav, av erforderliga 
kompetenser och behov av kompetensutveckling 

• Medarbetarsamtal ska årligen genomföras med heltidsanställd personal 

• En ökad mångfald bland personalen ska åstadkommas genom särskilda åtgärder och 
aktiviteter i samband med rekrytering 

• Hälsofrämjande aktiviteter och ett aktivt arbetsmiljöarbete ska medverka till att 
sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år och antalet arbetsskador minskar 

• Personal i operativ tjänst med rökdykning ska varje år genomgå läkarundersökning och 
prov av fysisk arbetsförmåga.   

• För att tillgodose behovet av räddningsledarkompetens ska räddningstjänsten, utöver 
grundbemanning, ha minst en extra utbildad i varje grupp på heltid och en vid varje 
station på deltid. 

• Räddningspersonal i beredskap ska erbjudas grundläggande brandmansutbildning inom 
ett år efter anställning. Platsbrist hos utbildningsanordnaren (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap) kan dock medföra en senareläggning. 

• För intern utbildning av personal i operativ tjänst ska årligen avsättas 200 timmar för 
heltidsanställd i utryckningstjänst, 50 timmar för Insatsledare, 50 timmar för Inre befäl 
och Räddningschef i beredskap och 60 timmar för deltidsanställd personal i Skövde, 50 
timmar för deltidspersonal i övriga räddningsstyrkor samt 20 timmar för värnpersonal 

• Personal i räddningsstyrkor, räddningsvärn och servicepersonal ska ha behörighet att 
framföra tunga fordon. 

• Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal som har behörighet att framföra fartyg 

Personalkategorier 
Inom räddningstjänsten finns flera kategorier personal med olika kompetens och 
anställningsform.  

Ledning och administration 

För ledning och planering av räddningstjänstens totala verksamhet svarar förbundsdirektören 
och räddningschefen. Till dessas stöd finns en stab med avdelningschefer och 
funktionsansvariga, samt kansli. Räddningschefen skall ha brandingenjörskompetens med 
RUB-påbyggnad. Finns stf räddningschef utsedd skall denne också ha 
brandingenjörskompetens med RUB-påbyggnad.  
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Kansliet utgörs av personal med kompetens och ansvar för administration inom ekonomi- och 
personalområdet samt allmänna kontorsuppgifter. 

Förebyggande verksamhet 

Inom den förebyggande avdelningen finns personal för ledning/planering, 
tillståndshandläggning, tillsyn samt utbildning och information. Dessa tjänstgör normalt dagtid. 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Inom den skadeavhjälpande avdelningen finns personal för ledning och planering av 
avdelningens verksamhet samt personal med utryckningstjänst med heltidsanställning, 
deltidsanställning och uttagning med tjänsteplikt samt avtalsbundna.  

Personal med utryckningstjänst omfattar 

Heltidsanställda brandmän och styrkeledare som har sin huvudanställning vid 
räddningstjänsten. Även brandingenjörer och insatsledare kan ingå i den skadeavhjälpande 
verksamheten. 

Arvodesanställd personal (Räddningstjänstpersonal i Beredskap)som har sin huvudanställning 
hos annan arbetsgivare och anställningen hos räddningstjänsten som en bisyssla. Personalen har 
normalt beredskap var fjärde vecka 

Personal i räddningsvärn är uttagen med tjänsteplikt. Detta innebär att de inte är anställda av 
räddningstjänsten, men har skyldighet att tjänstgöra när så påkallas. Personalen har alltså inte 
beredskap. 

Driftavdelningen 

Inom driftavdelningen finns personal med ansvar för planering och genomförande av den 
löpande driften. Det innebär drift och underhåll av fordon, materiel, fastigheter mm. Planering 
och genomförande av upphandling och inköp av fordon och materiel ingår i uppgifterna. 

Kompetens och behörighet 
Kompetens kan definieras som förmågan att klara av en situation, kunna handla i situationen 
och förstå konsekvenserna av handlandet. Kompetens är därför inte enbart boklig kunskap utan 
också förvärvad erfarenhet och egna värderingar samt förmåga att använda dessa i en specifik 
situation. 

Med behörighet menas de krav i form av formell utbildning som ställs för en viss befattning 
eller tjänst, exempel på detta är statens krav på behörighet för den som ska fungera som 
räddningsledare eller den som ska utföra brandskyddskontroll. 

Förebyggande verksamhet 

För personal som arbetar med tillståndshantering och tillsyn bör utbildningen lägst utgöras av 
Tillsyn och olycksförebyggande - enklare objekt, kurs A (Tillsyn A) men det bör eftersträvas 
att utbildningen lägst utgörs av Tillsyn och olycksförebyggande - komplexa objekt, kurs B 
(Tillsyn B). För personal som arbetar med information, rådgivning och utbildning finns inga 
fastställda krav på behörighet utan här ska den kompetens som erfordras utifrån uppgiften 
finnas. Med hänvisning till riskbilden inom ansvarsområdet behövs såväl 
brandingenjörsutbildad personal som personal med bred erfarenhet från arbete med 
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räddningsinsatser kompletterad med anpassad vidareutbildning. För personal med 
informations- och utbildningsuppgifter krävs pedagogisk förmåga. Tillsynsförrättare förordnas 
av direktionen. 

Formellt krav på behörighet finns för den som ska utföra brandskyddskontroll av 
uppvärmningsanordningar såsom värmepannor, kaminer och spisar med tillhörande rökkanaler 
samt imkanaler i större kök. Den personal som utför yrkesmässig rengöring (sotning) har 
genomgått särskild utbildning i Myndighetens för samhällsskydd och beredskap regi. Dessa 
personalgrupper återfinns inom de sju sotningsdistrikten, som drivs i entreprenadform genom 
avtal. Ansvaret för tillgången till brandskyddskontrollanter och yrkesutbildade skorstensfejare 
åvilar därmed entreprenören. Brandskyddskontrollanter förordnas av direktionen. 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Varje räddningsinsats leds av en räddningsledare. Räddningsledaren har långtgående 
befogenheter för att genomföra räddningsinsatsen på ett effektivt sätt, t ex beslut om tjänsteplikt 
och ingrepp i annans rätt. Räddningsledaren måste därför ha gedigna kunskaper om de 
befogenheter och skyldigheter som åvilar räddningsledaren vid myndighetsutövning. För att 
säkerställa att räddningsledare har den kunskap som krävs för tjänsteutövningen ställs därför 
krav på särskild utbildning. Räddningsledare förordnas av räddningschefen. 

I grunden skall varje räddningsstyrka ledas av en styrkeledare med räddningsledarbehörighet. 
Skulle det för begränsad tidsperiod saknas styrkeledare med räddningsledarbehörighet fullgör 
inre befäl vad på räddningsledare ankommer in till dess befäl med räddningsledarkompetens 
ankommit till skadeplatsen (vanligen insatsledare). 

Behovet av kompetens för räddningsledare varierar beroende på räddningsinsatsens omfattning 
och komplexitet. Med hänvisning till riskbilden inom ansvarsområdet behövs såväl 
brandingenjörsutbildad personal som personal med bred erfarenhet från arbete med 
räddningsinsatser kompletterad med anpassad vidareutbildning. 

All personal inom den skadeavhjälpande verksamheten har utbildning för tjänstgöring i 
räddningsstyrka. Inom räddningstjänsten bedrivs därefter ett kontinuerligt arbete med fort- och 
vidareutbildning samt övningsverksamhet för att vidmakthålla och utveckla kompetensen hos 
personalen. 

Arbetet vid räddningsinsatser ställer stora krav på fysisk förmåga och psykisk stabilitet. 
Räddningstjänsten avsätter därför arbetstid till fysisk träning. Detta tillsammans med 
regelbundna kontroller och läkarundersökningar säkerställer att personalens hälsa och fysiska 
förmåga motsvarar kraven för tjänstgöringen. Räddningstjänsten har en fyspolicy (riktlinje) för 
hur kontroller och undersökningar ska genomföras. Den grundar sig på Arbetsmiljöverkets 
föreskrift för arbete med rök- och kemdykning. 

Drift- och underhållsverksamhet 

För drift- och underhållsverksamhet krävs tillgång till personal med en bred kompetens inom 
olika områden. Denna finns dels hos den särskilda servicepersonalen men även bland 
personalen inom räddningsstyrkorna. 
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Kompetensöversikt för operativ personal och personal med myndighetsutövning 

Befattning Formell kompetens* Kommentar* 

Förbundsdirektör, ej tillika 
räddningschef 

Lämplig formell kompetens Särskild prövning 

Räddningschef Brandingenjörsutbildning 
med RUB-år 

MSB samverkanskurser 
stora olyckor och 
extraordinär händelse 

Stf räddningschef Brandingenjörsutbildning 
med RUB-år 

MSB samverkanskurser 
stora olyckor och 
extraordinär händelse 

Räddningschef i beredskap Brandingenjörsutbildning 
med RUB-år** 

MSB samverkanskurser 
stora olyckor och 
extraordinär händelse 

Inre befäl Räddningsledning A och 
räddningsledning B 

Regional samverkanskurs 

Insatsledare Räddningsledning A och 
räddningsledning B, alt. 
Brandingenjörsutbildning 
med RUB-år 

Regional samverkanskurs 

Styrkeledare heltid Räddningsledning A och 
räddningsledning B 

Räddningsledning A 
tillfyllest för obefordrad 
vikarierande styrkeledare 

Brandman heltid Skydd mot olyckor eller 
utbildning för 
räddningsinsats 

 

Styrkeledare deltid Räddningsledning A  

Brandman deltid Utbildning för 
räddningsinsats 

 

Brandinspektör Brandingenjörsutbildning, 
alt 
Tillsyn A 
Tillsyn B 

Enklare tillsyner må utföras 
av befattningshavare med 
enbart Tillsyn A. 

Tabell 5: Kompetensöversikt för operativ personal och personal med myndighetsutövning (tillsyn) 

*Utbildningar enligt äldre studieordning likställs (ex. brandingenjörsutbildning, 
brandmästarutbildning, brandförmansutbildning, brandman heltid, HRK). 
**Annan kompetens kan i särskilda fall valideras som likvärdig. 
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Rekrytering 
Utifrån tidigare personalomsättning och kända framtida pensionsavgångar kommer 
räddningstjänsten att ha ett betydande rekryteringsbehov under de närmaste tio åren. 
Personalomsättningen har de senaste åren legat på ungefär 7 % per år.  

De närmsta åren kommer pensionsavgångarna för personal i utryckningstjänst heltid att vara ca 
5 % motsvarande 3-4 medarbetare per år. I denna grupp är personalomsättning av andra skäl än 
pension marginell.  

Bland deltidspersonalen är åldersfördelningen mer spridd men även där kan förväntas en högre 
avgång genom pension än tidigare. I denna grupp är också personalavgångar av andra skäl 
större, vilket gör att det kan vara svårt att beräkna antalet avgångar. Bland de förväntade 
avgångarna finns också en större andel befälsutbildade än tidigare, vilket ställer krav på att det 
finns befälsutbildade som kan kliva upp till styrkeledarroll. Under mandatperioden kommer 
sannolikt ett rekryteringsbehov av 10-15 medarbetare per år att finnas.  

Under mandatperioden kommer det sannolikt också att uppstå behov av rekrytering på grund 
av pensionsavgångar till den förebyggande verksamheten. 

Erfarenheterna från tidigare rekryteringar av heltidsanställd personal är att det varit lätt att 
rekrytera brandmän medan det varit svårt att rekrytera personal för förebyggande verksamhet. 
Det har dock blivit svårare att rekrytera heltidsbrandmän med lokal anknytning, vilket i sin tur 
ökar risken för högre personalomsättning. Svårigheterna att rekrytera till 
förebyggandeavdelningen kvarstår och kräver både att vi utbildar medarbetare internt i Tillsyn 
A och Tillsyn B samt att vi har förmåga att attrahera brandingenjörer.  

Förutsättningen för anställning vid deltidsstyrkorna är att den sökande har sin huvudanställning 
och sitt boende på orten. På mindre orter utan ett starkt näringsliv är det redan idag svårt att 
rekrytera. Särskilda rekryteringsinsatser som ex vis uppvaktningar av företag, föreningsliv och 
berörd medlemskommun måste där genomföras. 

Rekrytering av befäl till utryckningsstyrkorna sker vanligtvis genom utbildning av redan 
anställd personal. Tillgången på utbildningsplatser hos MSB är begränsad vilket påverkar 
möjligheten att utbilda personal i den utsträckning som behövs. För deltidspersonal, som har en 
annan huvudarbetsgivare, är även utbildningens längd på sex till nio veckor ett hinder då det 
krävs att man är ledig från ordinarie arbete under utbildningstiden. 

Personal till räddningsvärn rekryteras genom uttagning av i första hand frivilliga på den ort där 
räddningsvärnet är organiserat. Det måste därvid ibland accepteras att de har sin 
huvudanställning på annan ort. 

Arbetsmiljö 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs 
systematiskt. Inom räddningstjänsten bedrivs arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet och ska 
ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Avsikten är att förtydliga att arbetsmiljön 
är en angelägenhet och ett ansvar för alla medarbetare.  

Som ett led i arbetet med ett mer delegerat ansvar i verksamheten har ett antal särskilda 
ansvarsområden definierats och omfattar i princip all verksamhet. För varje område finns en 
ansvarig vars uppgift är att ha en särskild tillsyn på verksamheten. Med uppgiften följer också 
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ett särskilt ansvar för arbetsmiljön inom området. Det innefattar exempelvis att utöva en 
regelbunden tillsyn, vid brister vidta åtgärder eller rapportera till närmast högre ansvarig, hålla 
sig själv underrättad och informera andra om förändringar i verksamheten eller regler och 
rutiner inom området. 

Inträffade arbetsskador och olyckor samt tillbud som kunnat leda till olycka följs upp 
systematiskt. Alla olyckor och tillbud ska anmälas till arbetsgivaren som efter utredning av 
orsaker till händelsen vidtar åtgärder för att minska riskerna i arbetet och förhindra att olyckor 
upprepas. Genom denna uppföljning förväntas arbetsskador och olyckor minimeras i 
organisationen. 

För att ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet har en insatsledare fått som huvuduppgift att bevaka 
arbetsmiljöfrågorna i hela organisationen.   

Personaltjänst vid extraordinär händelse 
För att skapa uthållighet vid en extraordinär händelse kan räddningschefen fatta beslut om 
övergång till höjd grundberedskap och höjd stabsberedskap. Exempel på höjd grundberedskap 
är höjd utryckningsberedskap med förkortad anspänningstid (deltidsstyrkor och delar av 
räddningsvärn förläggs till respektive brandstation) och/eller höjd utryckningsberedskap genom 
utökade vaktstyrkor. Formerna för detta finns beskrivna i dokumentet Ledningsinstruktion med 
stabstjänst för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Personaltjänst under höjd beredskap 
Personal med anställning eller plikttjänstgöring vid räddningstjänsten ska som regel också ha 
sin krigsplacering där. 

Efter beslut om höjd beredskap övergår personal med krigsplacering i räddningstjänsten till 
heltidsanställning med tjänstgöring i två skift om 24 timmars tjänstgöring i taget. Personalen 
grupperas huvudsakligen vid den brandstyrka de har sin grundtillhörighet vid. Viss personal 
tjänstgör i räddningsstaben och med uppgifter i underhållstjänst.  

Om beslut om anpassning av samhällets organisation för höjd beredskap fattats kan civilpliktiga 
tillföras organisationen efter mobilisering. För närvarande utbildas och krigsplaceras dock 
ingen civilpliktig personal. Civilpliktig personal ska kunna underställas anställd personal och 
kunna grupperas vid i förväg planlagda räddningsbaser. 
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Samverkan 

Räddningstjänsten samverkar med myndigheter och aktörer för att på bästa sätt kunna lösa sina 
uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Samverkan sker dels i enlighet med upprättade 
avtal med olika aktörer och dels med ett antal aktörer för lösande av räddningstjänstuppgifter 
eller för förberedelse inför sådana. 

Verksamhetsmål 

• Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd som 
fordrar medverkan från flera aktörer än räddningstjänsten 

Prestationsmål 

• Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen. 

• Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen. 

• Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, 
samverkansmöten som initieras och leds av statliga, landstingskommunala och andra 
samverkansaktörer 

• Krishanteringsrådet Östra Skaraborg ska genomföra två årliga möten. 

Samverkan genom avtal 
Nedan redovisas vilka avtal som kommunalförbundet slutit med andra aktörer. Samtliga avtal 
finns tillgängliga i original hos räddningstjänsten Östra Skaraborg, Majorsgatan 1, Skövde. 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Förbundsordningen är det dokument som reglerar och avgränsar kommunalförbundets uppdrag 
och ansvar gentemot medlemskommunerna. Ändamålet med bildandet av kommunalförbundet 
återfinns i 2 §. 

Hela förbundsordningen återfinns i bilaga 1. 

Avtal med Volvo Powertrain AB 

Genom avtal mellan Räddningstjänsten och Volvo Powertrain AB utgör industribrandkåren en 
kommunal räddningsstyrka med fem minuters anspänningstid under dagtid och räddningsvärn 
övrig tid. Avtalet omfattar även larmfördröjning under tid som utryckningsstyrkan på Volvo 
uppgår till minst en räddningsledare och fyra brandmän. Företaget bestrider kostnaderna för två 
deltidsbrandmän som ingår i deltidsstyrkan i Skövde. Under icke kontorstid finns i gengäld 
endast en person i beredskap vid företaget. 

Avtal med Försvarets materielverk provplats Karlsborg 

Genom avtal förbinder sig företaget att med den interna räddningsstyrkan lämna hjälp för 
räddningstjänst och vidare att räddningsstyrkan under icke-arbetstid ingår i räddningstjänsten 
som ett räddningsvärn. 
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Avtal med Metsä-Tissue AB 

Genom avtalet förbinder sig Metsä-Tissue att lämna hjälp för räddningstjänst med 
industribrandkåren och vidare att industribrandkåren under icke arbetstid ingår i 
räddningstjänsten som ett räddningsvärn. 

Avtal med Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm 

Genom avtal förbinder sig Räddningstjänsten Östra Skaraborg att göra räddningsinsats inom 
områden på Billingen med räddningsstyrkan i Skövde samt inom området Fröjered under icke 
dagtid med räddningsvärnet i Blikstorp. Under dagtid förbinder sig Räddningstjänsten 
Falköping-Tidaholm att göra insats med heltidsstyrkan i Tidaholm i södra delarna av Hjo och 
Skövde kommuner. 

Avtal med Nerikes Brandkår 

Genom avtalet förbinder sig Nerikes brandkår att med räddningsvärnet i Olshammar göra 
räddningsinsats inom området Boviken i Karlsborgs kommun och Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg att göra räddningsinsats med räddningsvärnet i Undenäs i södra delen av Laxå 
kommun. Avtalet omfattar även räddningstjänst vid trafikolyckor på E 20 vid länsgränsen inom 
Gullspångs och Laxå kommuner där insats sker med den räddningsstyrka som m h t förekomst 
av vajerräcken bedöms ha kortast insatstid.  

Avtal med Räddningstjänsten Skara-Götene 

Genom avtalet förbinder sig Räddningstjänsten Östra Skaraborg att göra insats med 
räddningsstyrkan i Mariestad i området Årnäs och Räddningstjänsten Skara-Götene att med 
räddningsstyrkan i Götene göra räddningsinsats på södra delen av  
E 20 i Mariestads kommun. Avtalet omfattar även insatser utmed Rv 49 där räddningsstyrkan i 
Skövde bedöms ha kortast insatstid. 

Avtal med Bergslagens Räddningstjänst 

Genom avtal förbinder sig Räddningstjänsten Östra Skaraborg att göra insats med 
räddningsstyrkan i Gullspång inom de södra delarna av Kristinehamns kommun där insatstiden 
för räddningsstyrkan i Gullspång är kortare än för Bergslagens räddningstjänst. 

Avtal om hjälp vid kemikalieolyckor 

Genom avtal har kommunerna/räddningstjänsterna i f d Skaraborgs län förbundit sig att lämna 
bistånd till varandra med materiel och personal.  

Länsöverenskommelse räddningstjänst 

Räddningstjänsterna i Västra Götalands län har träffat överenskommelse avseende samverkan 
inom räddningstjänstområdet i syfte att utveckla länsgemensamma rutiner för att effektivt 
kunna nyttja länets samlade resurser vid större räddningsinsatser. Till avtalet har fogats ett antal 
länsgemensamma överenskommelser bl.a. avseende delregionala samtalsgrupper i RAKEL, 
förteckning över taktiska enheter och specialenheter samt stabsstöd. 

Avtal om sjöräddningsbåt 

Genom avtal med Sjöfartsverket stationeras en räddningsbåt på brandstationen i Hjo. Båten ägs 
av Sjöfartsverket och bemannas av räddningstjänsten vid statliga sjöräddningsuppdrag. Båten 
får disponeras för kommunal räddningstjänst i kommunala vatten. 
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Avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB 

Genom avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddnings AB svarar räddningstjänsten för 
akut restvärdesräddning (högst 16 mantimmar) i samband med räddningsinsatser inom Östra 
Skaraborg. Arbetet utförs av räddningstjänstens personal. 

Avtalet omfattar vidare, gällande järnvägstrafik och statligt vägnät, sanering efter olycka eller 
utsläpp, arbetsjordning av kontaktledning, evakuering av passagerare samt utbildning av 
räddningstjänstens personal.  

Avtal med SOS Alarm AB 

Genom avtal mellan Räddningstjänsten Östra Skaraborg och SOS Alarm AB finns 
överenskommelse om att SOS-centralen i Göteborg utgör räddningstjänstens 
alarmeringscentral.  

Avtal med Skaraborgs sjukhus 

Genom avtal med Skaraborgs sjukhus har Räddningstjänsten Östra Skaraborg förbundit sig att 
bistå vid transport av skadad i terräng vid olycksfall och sjukdomsfall, lämna bärhjälp till 
ambulanspersonal, samt utföra sjuktransport med specialfordon/båt. Räddningstjänsten har i 
avtalet tillförsäkrat sig att räddningsinsatser prioriteras.  

Räddningstjänsten medverkar vid förstainsatser vid konstaterat eller befarat hjärtstopp med 
heltids-, deltidsstyrkor och räddningsvärn. Insatsen omfattar hjärtlunglivräddning och 
defibrillering. För medverkan vid andra typer av prio-ett larm finns för närvarande ingen 
överenskommelse. 

Avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om regional enhet vid 
kemolyckor samt kemtekniker 

Genom avtal med MSB förbinder sig Räddningstjänsten Östra Skaraborg att upplåta lokal för 
MSB:s kemenhet, tillhandahålla materieltekniker samt vid begäran om hjälp vid 
kemikalieolycka bemanna resursen med en insatsstyrka om ett befäl och fyra specialutbildade 
brandmän för insats inom Västra Götaland och övriga närområden. 

Räddningstjänsten ersätts av MSB för sina åtaganden. 

Avtal med medlemskommunernas byggnadsnämnder 

Avtal om byggnadstekniskt biträde till medlemskommunernas byggnadsnämnder har tecknats. 
Avtalet innebär att räddningstjänstens brandtekniska kompetens ställs till byggnadsnämndernas 
förfogande. 

Avsiktsförklaring – räddningstjänsterna Västra Götaland 

Räddningstjänsterna samverkar inom Västra Götaland kring gemensamma frågor såsom 
utbildning, upphandling, utveckling av operativ ledning och liknande.  

Inom ramen för arbetet har tecknats överenskommelse mellan samtliga 
räddningstjänstorganisationer i Västra Götalands län om samverkan kring de redovisade 
gemensamma utvecklingsfrågorna. Samarbetet är politiskt förankrat i respektive organisations 
räddningsnämnd (motsvarande).   
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Samverkan utan avtal 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samverkar på olika sätt, utan förekomst av särskilt avtal, 
med ett flertal andra aktörer i samhället. Nedan redovisas kortfattat de viktigaste 
samverkansparterna. 

Kommuner 

Med kommunerna sker samverkan beträffande lokaler, vägnät, brandpostnät, underhåll av 
branddammar mm. Ansvaret för brandpostnät och branddammar (enligt företeckning) åvilar 
medlemskommunerna. Räddningstjänsten är remissinstans åt bl. a den nämnd som handhar 
frågor enligt bygglagstiftningen. Räddningstjänsten kan vid behov medverka i en kommuns 
krisledning och POSOM ledningsgrupp. Räddningstjänsten medverkar i planläggning och 
genomförande av krisledningsövningar och POSOM-ledningsövningar i den omfattning 
medlemskommunerna önskar. 

Krishanteringsrådet 

Räddningstjänsten genomför årligen, i samverkan med medlemskommunerna (samt 
kommunerna Falköping och Tidaholm), två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg. I 
rådet ingår företrädare för samverkande myndigheter, kyrkan, näringslivet och 
frivilligorganisationer. I rådet behandlas gränssnittsfrågor enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om extra ordinär händelse mm. 

Länsstyrelsen 

Med länsstyrelsen sker samverkan i form av samordning och ledning vid större insatser och 
händelser i samhället. Länsstyrelsen svarar även för uppföljning och tillsyn av 
räddningstjänsten.  

Inom den förebyggande verksamheten sker samverkan beträffande fastställande av vilka 
företag som ska anses bedriva Farlig verksamhet. Vidare är räddningstjänsten remissinstans i 
andra tillstånds- och tillsynsärenden. 

Sjukvårdshuvudmannen 

Med sjukvårdshuvudmannen sker ofta operativ samverkan på skadeplats. Samverkan med 
sjukvården syftar till att parterna på en skadeplats ska lösa uppgifterna på ett optimalt sätt för 
de drabbade givet de samlade resurserna.  

Polismyndigheten 

Räddningstjänsten samverkar operativt med polismyndigheten på skadeplats för att hantera 
händelsen på ett optimalt sätt. Polisens uppgifter vid räddningstjänst är bl.a. avspärrning, 
registrering, utrymning och trafikreglering. Räddningstjänsten bistår polisen i deras 
brottsutredande verksamhet med bl.a. sakkunnigutlåtanden. Räddningstjänsten kan medverka i 
statlig räddningstjänst i form av eftersök. Inom det skadeförebyggande området sker samverkan 
vid utfärdande av tillstånd bl.a. för offentlig tillställning eller begagnande av allmän plats och 
hotelltillstånd. 

Sjöräddning 

Räddningstjänsten medverkar i sjöräddning inom delar av Vänern och Vättern. På motsvarande 
sätt medverkar räddningstjänsten i miljöräddning i Vänern och Vättern. I båda fallen rör det sig 
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om medverkan i statlig räddningstjänst. Samverkan sker med Sjöfartsverket (sjöräddning) och 
Kustbevakningen (miljöräddning). Vid medverkan i statlig räddningstjänst är förbundets 
enheter underställda respektive statlig räddningsledare. 

På de orter (Karlsborg och Mariestad) där Sjöräddningssällskapet organiserar 
räddningsstationer är förbundets medverkan i sjöräddning av mindre omfattning. 

Flygräddning 

Enheter ur räddningstjänsten kan underställas flygräddningsledaren vid statlig 
flygräddningstjänst. 

Försvarsmakten 

Personal och materiel ur Försvarsmakten kan vid större räddningsinsatser medverka i 
kommunal räddningstjänst. Försvarsmaktens resurser används vid händelser som har såväl 
geografisk som tidsmässig utbredning. Ofta är det personal ur Hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna som nyttjas. Räddningstjänsten prioriterar medverkan i utbildning och övning 
för denna personalkategori. Sådan utbildning planläggs och genomförs i samverkan med 
Försvarsmakten. Räddningstjänsten är representerat i FOS Skaraborg 
(Frivilligorganisationernas samarbetskommitté). 

Hot om suicid 

Räddningstjänsten larmas tillsammans med ambulans och polis vid hot om suicid (självmord). 
Syftet med den gemensamma utlarmningen är att avbryta det pågående förloppet. Samtliga 
enheter vid räddningstjänsten deltar i detta uppdrag. 

Egenkontroll - uppföljning och utvärdering 
Utvärdering och uppföljning av räddningstjänstens samverkan sker årligen huvudsakligen 
genom uppföljningsträffar med berörda avtalsparter och övriga samverkande myndigheter. 
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Driftavdelningen 

Verksamhetsområdet omfattar drift- och underhåll av räddningstjänstens lokaler, fordon och 
annan materiel. I verksamheten ingår också stöd till räddningsstyrkorna vid insatser och 
övningar. Härutöver tillkommer uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap.  

Verksamhetsmål 
Det övergripande verksamhetsmålet är att anordningar i form av fastigheter, fordon, materiel 
och skyddsutrustning som erfordras för lösande av räddningstjänstens skadeavhjälpande och 
förebyggande uppgifter alltid är i funktionsdugligt och gott skick. 

I verksamhetsmålet ingår att understödja insatta räddningsstyrkor genom att bedriva 
framåtriktad underhållstjänst. Aktiv underhållstjänst ska kunna bedrivas under hela hotskalan. 

Prestationsmål 

• Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet 
hos fordon och materiel 

• Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera 
utgifterna för externt upphandlade underhållstjänster 

• Genom kvalificerat underhållsarbete uppnå lång livslängd hos fastigheter och andra 
anläggningar samt fordon och materiel, med syfte att minska investeringsbehoven 

• Genom framåtriktad underhållstjänst stödja räddningsstyrkorna vid räddningsinsatser 
för frigörande av resurser för räddningsarbete och ökad uthållighet 

Fastigheter, fordon och teknik 

Brandstationerna i Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, och Gullspång samt mobiliseringsförrådet i 
Borgunda ägs och förvaltas av räddningstjänsten. Brandstationerna i Töreboda, Karlsborg, 
Hova, Timmersdala, Moholm, Blikstorp och Undenäs samt brandbilsgaraget i Otterbäcken 
förhyrs. 

För de fastigheter som räddningstjänsten äger finns långsiktiga underhållsplaner. 

Brandstationerna ska vara lämpligt utformade med hänsyn till den verksamhet som bedrivs där 
och till de fordon och den materiel som berörd räddningsstyrka förfogar över enligt 
målbeskrivningen för den skadeavhjälpande verksamheten.  

Den materiel som räddningstjänsten förfogar över är av sådan beskaffenhet att 
räddningsstyrkorna på ett tillfredställande sätt kan hantera de händelsetyper som 
räddningstjänsten ställs inför. Här inkluderas även sambandsutrustning. 

Utöver ovan redovisade fastigheter förfogar räddningstjänsten även över ett antal fasta 
utbildnings- och övningsanläggningar. Dessa är utformade så, att de med hög säkerhet för 
personalen, kan bidra till upprätthållande och utveckling av räddningsstyrkornas kompetens. 
Tillsyn och underhåll av dessa anläggningar sker i egen regi. 

Driftavdelningen medverkar i framtagande och utvecklande av ny materiel och teknik för 
räddningstjänsten i samverkan med den skadeavhjälpande avdelningen. 
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Miljöhänsyn  

I den dagliga verksamheten eftersträvas energisnåla lösningar, källsortering och användande av 
miljövänliga kemikalieprodukter. 

Framtiden – behov och utveckling 

Lokaler 

Räddningstjänsten har över tiden ett behov av ändamålsenliga lokaler för personal, materiel och 
fordon. Lokalerna ska vara anpassade så att en god arbetsmiljö uppnås.  

För närvarande bedöms ombyggnadsbehovet/nybyggnadsbehovet vara störst vid 
brandstationerna i Skövde, Mariestad och Hova.  

Brandstationen i Skövde har en, med hänsyn till dagens fordonspark, trång vagnhall. Härutöver 
är ett antal verkstads- och förrådslokaler lokaliserade till mindre källarutrymmen. Personalens 
omklädningsutrymmen med duschavdelning är liten. Deltidskåren har ingen möjlighet att få 
rum med sina klädskåp i omklädningsrummet. Tvättstugan för utryckningskläder har varken 
kapacitet eller utrymme för det ökade antalet tvättar som numera genomförs på stationen. 

Vagnhall och verkstäder i Mariestad är små och delvis omoderna. Rökskyddsverkstad och 
tvättstuga för utryckningskläder håller dock en bra kvalitet. Möjlighet till slangtvätt saknas 
däremot helt. Brandstationen i Mariestad har inte ett helt optimalt läge med hänsyn till 
utryckningsframkomlighet och insatstider till framtida expansiva områden.  

Brandstationen i Hova är trång och de olika delarna saknar delvis förbindelse med varandra. 
Lokalen som används till fysisk träning är för liten för de behov som finns. 

Fordon 

För att säkerställa insatsverksamheten är det väsentligt att räddningstjänsten förfogar över en 
modern fordonspark och att viss egen uthållighet med avseende på reservfordon finns 
tillgänglig.  

För närvarande finns brister avseende reserv för höjdfordon och släck/räddningsbilar. Ett antal 
fordon som alltjämt är i tjänst är föråldrade och delvis svåra att reparera och i vissa fall är 
räddningstjänsten hänvisad till inköp av begagnade reservdelar för att överhuvudtaget hålla 
fordonen rullande.  

En översyn av fordonsbehovet och en omsättningsplan med kortare omloppstider bör utarbetas. 

Verksamhet vid extraordinär händelse  
Under en extraordinär händelse kraftsamlar avdelningens personal till understöd av den 
verksamhet som räddningsstyrkorna då bedriver eller förbereder, samt till att upprätthålla vitala 
tekniska funktioner inom räddningstjänsten. 

Den utrustning som räddningstjänsten förfogar över kan användas under hela hotskalan. Detta 
innebär att vitala funktioner, såsom sambandsförmåga, alarmering, vattenförsörjning, 
drivmedelsförsörjning mm, ska fungera även vid en extraordinär händelse. Erforderliga 
reservsystem är under uppbyggnad och planläggning finns. 
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Verksamhet under höjd beredskap 
Förrådshållning av materiel för räddningstjänst under höjd beredskap och för 
befolkningsskyddet åvilar räddningstjänsten och dess driftavdelning. Förrådsställd materiel 
vårdas och hålls i funktionsdugligt skick. I ett anpassningsskede ska materielen planläggas så 
att distribution kan genomföras om organisationen mobiliseras.   

För skötsel och tillsyn av utrustning för alarmering under höjd beredskap och för VMA-
signalering ansvarar driftavdelningen. Se vidare under avsnittet Varning, information och 
alarmering. 

Driftavdelningen medverkar vid mobilisering genom transport av materiel, mottagning av 
inhyrda fordon, iordningställande av räddningsbaser och andra anläggningar som behövs under 
höjd beredskap. Efter mobilisering medverkar avdelningen med underhåll av anläggningar och 
understöd till räddningsstyrkor. 

Skötsel och tillsyn av räddningscentralen vid brandstationen i Skövde, med tillhörande 
skyddsrum och iordningställande av fasta observationsplatser och andra anläggningar som 
behövs under höjd beredskap åligger driftavdelningen. 

Egenkontroll - uppföljning och utvärdering 
Årlig avstämning och uppföljning av att månadskontroller, funktionsprov och regelbundna 
besiktningar, har genomförts samt att säkerhetskontroller av arbetarskyddsutrustning utförts 
enligt gällande normer. Uppföljningen sker samordnat med arbetsmiljöuppföljningar i 
samverkanssystemet. 

Årlig uppföljning av underhållsplaner avseende fastigheter och lokaler. 

Uppföljning av prov av alarmeringsutrustning för larmöverföring från SOS och 
kvartalsprovning av VMA-funktionen (Viktigt meddelande till allmänheten) sker löpande. 
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Varning, information och alarmering 

Varningssystem 
Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan ges inom tätorterna Skövde, 
Mariestad, Tibro, Töreboda, Karlsborg, Skultorp och Moholm via fast monterade 
tyfonanläggningar. Varningssignalen kan utlösas från räddningscentralen i Skövde. Inom de 
områden som saknar fasta tyfonanläggningar sker varningssignalering med hjälp av signaldon 
och högtalare på räddningstjänstens fordon. 

Möjlighet finns också att via SOS-alarm sända VMA-meddelande via fast och mobil telefoni. 

VMA-signalen har följande karaktär: 

 
Bild 9: Signal för VMA. 

I samband med att signalen ges kontaktas Sveriges Radio för att via radions kanaler samt 
television lämna information från räddningsledaren om aktuell händelse. Särskilt i förväg 
utarbetade meddelande för olika händelser finns på SOS-centralen. 

VMA-signalens innebörd är: Gå inomhus, stäng dörrar och fönster, samt om möjligt 
ventilationen och lyssna på radion för vidare information. Signalen provas en gång per kvartal. 
VMA-signalen följs av signalen: Faran över. 

Via tyfonanläggningarna kan under höjd beredskap även ges signal för flyglarm och 
beredskapslarm. Dessa signaler provas inte i fred.   

Ytterligare information lämnas på räddningstjänstens hemsida och i samband med signalens 
provande. Årlig information ges också via annonser i dagspressen. 

Information 
För information till egna enheter, sidoordnade organisationer och till allmänheten finns rutiner 
utarbetade. Dessa återfinns i dokumentet Ledningsinstruktion med stabstjänst för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Räddningstjänsten har möjlighet att lämna underlag till funktionen 113 13, för att underlätta 
informationsspridning till allmänheten, samt avlasta myndigheter och 112 informationssökande 
samtal från allmänheten. 

Under perioden är avsikten att utveckla samarbetet med medlemskommunernas (främst Skövde 
kommun) kommunikationsenheter (motsvarande) i syfte att stödja räddningstjänstens 
informationsarbete vid större händelser. 

Alarmering 
Ingående larmanrop når SOS Alarm via telefonnumret 112 eller genom särskilda brandskåp vid 
varje brandstation. 
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Ansvaret för att räddningsstyrkorna kan nås åvilar räddningstjänsten. Utalarmering av 
räddningsstyrkor sker genom SOS Alarm. Det finns två möjligheter för SOS Alarm att larma 
berörda enheter ur räddningstjänsten, en ordinarie via fast digital förbindelse och en reserv via 
RAKEL-nätet 

Vid avbrott i 112-funktionen finns rutiner enligt vilka obemannade brandstationer och 
brandbilsgarage kan bemannas eller uppställning av fordon utrustade med 
kommunikationsradio ske. Information vid sådan händelse lämnas genom riksradions 
sändningar. 

Alarmering under höjd beredskap 
I första hand nyttjas ordinarie fredstida alarmeringsvägar. I andra hand sker ingående 
alarmering till räddningscentralen i Skövde 

Flyglarm kan utlösas från räddningscentralen. Under höjd beredskap upprättade räddningsbaser 
alarmeras via allmänna telenätet eller via kommunikationsradio. 

Samband under höjd beredskap sker via allmänna telenätet, kommunikationsradio eller via 
ordonnans. 

Egenkontroll - uppföljning och utvärdering  
Varningssystemets funktion följs upp genom regelbundna kvartalsprovningar och 
servicebesök. Vid dessa provningar och servicebesök säkerställs även alarmeringsfunktionen 
vid höjd beredskap. 

Systemen för alarmering av räddningsstyrkor och räddningsvärn i fred provas regelbundet, som 
regel minst varje vecka. 
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Brandvattenförsörjning och andra anordningar som behövs för 
räddningstjänst 

Brandvattenförsörjning 
I de tätorter hos medlemskommunerna som har kommunalt VA-nät ska det finnas brandposter. 
Brandpostsystemet ska vara utfört enligt gällande anvisningar (VAV P76 och VAV P 83). 
Räddningstjänsten ska underrättas när vattenledning till brandpost stängs av respektive öppnas 
liksom när ny brandpost anläggs. Kommunerna ska tillhandahålla aktuella kartor över 
brandpostnätet. Underhåll, tillsyn, skötsel och tillgänglighet av brandposter ansvarar respektive 
kommun för.  

Därutöver ska räddningstjänsten ha tillgång till erforderligt antal fordon med vattentank 
fördelade i operationsområdet för att säkerställa tillgången på brandvatten. 

Inom de kommuner där det finns branddammar eller andra vattentag för brandsläckning ska 
medlemskommunerna genom den förvaltning de bestämmer svara för anläggande, underhåll 
och tillsyn av dessa. Branddammar och vattentag ska vara tydligt skyltade. Motsvarande gäller 
för de krigsbranddammar som finns för höjd beredskap och som kan nyttjas även i fred. 

Förteckning över aktuella branddammar finns hos räddningstjänsten och respektive kommun. 

Anordningar vid badplatser m.fl. platser 
Säkerhetsanordningar i form av båt, livboj och badvakt ska i skälig omfattning finnas på 
allmänna badplatser, kommunala båthamnar, kommunala slussanläggningar och liknande 
anläggningar. Upplysning till allmänheten om dessa anordningar ska ske genom skyltning. 

Ansvaret för säkerhetsanordningar på ovan nämnda platser åvilar respektive kommun. 
Förteckning över allmänna badplatser kommunala båthamnar, kommunala slussanläggningar 
och liknande anläggningar finns hos räddningstjänsten och hos respektive kommun. 

Anordningar för höjd beredskap 

Räddningsbaser 

Utöver de brandstationer som nyttjas under fredsförhållanden kan under höjd beredskap 
upprättas särskilda räddningsbaser som grupperingsplatser för en utökad organisation. Baserna 
kan tas ut redan i fred. De ska dock senast under ett anpassningsskede slutligt tas ut och 
registreras. Närmare upplysningar om räddningsbaserna finns hos räddningstjänsten. 

Mobiliseringsförråd 

Förrådshållning av räddningstjänstmateriel och viss utrustning för befolkningsskyddet under 
höjd beredskap åvilar räddningstjänsten. En central förrådsanläggning finns där all materiel 
sköts genom räddningstjänstens försorg. 

Fordon 

Fordonsförsörjning för en utökad organisation löses under ett anpassningsskede genom 
omdisponering av räddningstjänstens fordon, genom avtal med åkerier, bilförsäljare samt 
genom fordonsuttagning. 
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Underhållstjänst 

Medlemskommunerna ska i sin planering dimensionera för att kunna utspisa den personal som 
under höjd beredskap ingår i räddningstjänsten med tre mål mat per dag och kunna medverka 
vid reparationer, service och underhåll av fordon och annan materiel som ingår i 
räddningstjänsten under höjd beredskap. 

Egenkontroll – uppföljning och utvärdering 
Tillsyn av brandpostnätet ansvarar respektive kommun för. Till räddningstjänsten inkomna 
felanmälningar delges berörd kommun. 

Tillsyn av branddammar avseende tillgänglighet, funktionalitet och tillträdesskydd sker dels 
genom särskild tillsyn (LSO) från räddningstjänsten och dels genom kommunens egen tillsyn. 

Tillsyn av utrustning vid allmänna badplatser, kommunala båthamnar, kommunala 
slussanläggningar och liknande anläggningar sker genom regelbunden tillsyn (LSO). 
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Hamnar 

I sjöarna Vänern och Vättern är det staten som har ansvaret för sjöräddning liv och miljö med 
undantag för hamnområden där ansvaret ligger hos kommunen. För att  
säkerställa respektive ansvarområde återges nedan sjökort och flygfoton visande aktuella 
hamnområden med kommunalt ansvar. 

Hamnområde i Mariestad, Vänern 

  

 

 
 
 

Bild 10: Flygfoto, hamnområde Mariestad. Bild 11: Sjökort, hamnområde Mariestad. 
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Hamnområden Mariestads kommun 

  
   

 

  

Bild 12: Småbåtshamn Söder 
Tidans mynning. 

Bild 13: Småbåtshamn 
Lugnås. 

Bild 14: Småbåtshamn 
Ekuddens båtgård. 

Bild 15: Småbåtshamn 
Laxhall, Torsö. 
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Hamnområde i Sjötorp, Vänern 

 
Bild 16: Sjökort, hamnområde Sjötorp. 

 
Bild 17:Flygfoto, hamnområde Sjötorp. 
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Hamnområde i Otterbäcken, Vänern 

  

 

  
  

Bild 18: Sjökort, hamnområde Otterbäcken. Bild 19:Flygfoto, hamnområde Otterbäcken 
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Hamnområden i Karlsborg, Vättern 

  

 

 

Bild 20: Sjökort, hamnområden Karlsborg. Bild 21: Flygfoto, hamnområden Karlsborg. 
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Bild 22: Småbåtshamn Granvik. Bild 23: Småbåtshamn Klanghamn. Bild 24: Småbåtshamn Provplats 
Karlsborg. 

Bild 25: Småbåtshamn Hanken. Bild 26: Småbåtshamn Äspenäset. Bild 27: Småbåtshamn 
Karlsborgsviken. 

Bild 28: Småbåtshamn Brevik. 
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Hamnområden i Hjo, Vättern 

 
Bild 29: Sjökort, hamnområde Hjo. 

 
Bild 30: Flygfoto, hamnområde Hjo. 
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Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

§ 1 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, 
Karlsborgs och Gullspångs kommuner. 

§ 2 Ändamål 

Kommunalförbundet skall hålla en för medlemskommunerna gemensam 
räddningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars 
åvilar var och en av medlemskommunerna. 
Kommunalförbundet skall ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador 
till följd av bränder förebyggs samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder och ansvara för sotning (rengöring) 
och brandskyddskontroll som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 
annars åvilar var och en av medlemskommunerna. 
Kommunalförbundet skall vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och därvid ansvara för de 
uppgifter som annars åvilar var och en av medlemskommunerna. Ansvaret syftar till 
att hindra, förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan 
uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva 
varor. 
Kommunalförbundet skall tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas 
personal inom ramen för medlemskommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778) och lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor. 
Kommunalförbundet skall fullgöra de uppgifter inom det civila försvaret som, enligt 
lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars åvilar medlemskommunerna 
beträffande räddningstjänst under höjd beredskap. 

§ 3 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Östra Skaraborg och skall ha sitt 
säte i Skövde. 

§ 4 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

§ 5 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. 

§ 6 Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen är nämnd för räddningstjänsten och det civila försvaret vad 
avser uppgifterna i 2 §. Den skall bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. 
Medlemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare. 
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Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posterna som förste vice ordförande 
och andre vice ordförande alterneras årsvis mellan övriga kommuner. 
Inom direktionen skall finnas ett presidium bestående av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Vid förfall 
åligger det ledamot att själv kalla sin ersättare. 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras 
tjänstgöringstid, skall bestämmelserna i 3 kap § 23-25 och 4 kap § 23a 
kommunallagen (SFS 1991:900) tillämpas. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden  

Kungörelser och tillkännagivande om justering av protokoll mm skall ske på Skövde 
kommuns anslagstavla och för kännedom på övriga medlemskommuners 
anslagstavlor. 

§ 8 Styrning och förvaltning 

Förbundsdirektionen skall styra verksamheten. 
För förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionens beslut ansvarar 
räddningschefen/förbundschefen. 
Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och en delegationsordning för 
verksamheten. 

§ 9 Ledning under höjd beredskap 

Ledningen av de delar av det civila försvaret som enligt 2 § ankommer på 
Kommunalförbundet skall under höjd beredskap handhas av förbundsdirektionen. 

§ 10 Räkenskaper och kassaförvaltning 

Kommunalförbundet skall tills förbundsdirektionen beslutar annat, under 
förbundsdirektionens ansvar, träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och 
kassaförvaltning med ekonomikontoret i Skövde kommun. 

§ 11 Kostnadstäckning 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de icke täcks på 
annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att Skövde kommun 
svarar för 37,39 %, Mariestads kommun för 26,27 % Tibro kommun för 7,01 %, 
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Töreboda kommun för 7,01 %, Hjo kommun för 7,01 %, Karlsborgs kommun för 
7,01 % och Gullspångs kommun för 8,31 %. 
Medlemsavgiften betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av för 
året budgeterat belopp. 
Medlemskommunerna skall kvartalsvis i efterskott mot tilläggsfaktura erlägga 
ersättning, enligt av direktionen fastställd taxa, för den utbildning 
kommunalförbundet genomfört enligt § 2. 

§ 11b Räddningsinsatser som medför betydande kostnader 

Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader skall kostnaderna för 
räddningsinsatsen bäras av den/de medlemskommun/-er där räddningsinsatsen 
genomförts. 
Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger 0,02 procent av det 
sammanlagda skatteunderlaget, för året före det år då kostnaderna uppkommit, för 
den/de medlemskommunen/-erna där räddningsinsatsen genomförts. Om flera 
medlemskommuner berörs fördelas kostnaderna dem emellan i samma förhållande 
som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.  
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg äger rätt att besluta om annan 
fördelning i särskilda fall. 

§ 12 Lån, borgen mm 

Kommunalförbundet får inte ta upp lån till högre belopp än 30 miljoner kronor utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder. 

§ 13 Andel tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets 
tillgångar och skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till 
förbundsverksamheten, dels i form av kostnadstäckningsbidrag enligt § 11 och dels 
i form av räddningsfordon och räddningsmateriel. 
Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av Kommunalförbundets behållna 
tillgångar vid upplösning eller utträde för enskild kommun.  
Vid utträde eller upplösning av kommunalförbundet skall eftersträvas att 
medlemskommunerna vid fördelning av räddningsfordon och räddningsmateriel 
erhåller erforderliga resurser för att kunna bedriva räddningstjänst i egen regi. 
Brandstationer överlåts till respektive kommun till bokfört värde. 

§ 14 Budget 

Förbundsdirektionen skall under september månad fastställa budgeten vid ett 
förbundsdirektionssammanträde som är offentligt. 
Kungörelse om förbundsdirektionens budgetsammanträde skall ske genom annons 
samt genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor. Vid 
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förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamot i respektive 
kommunfullmäktige rätt att yttra sig. 

§ 15 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som 
direktionen. Revisorer väljs genom att medlemskommunerna, enligt en rullande 
turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Gullspång, Hjo, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda), väljer en vardera.  
Den förste i turordningen är ordförande. 

§ 16 Ändring av förbundsordning 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall beredas av förbundsdirektionen 
och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

§ 17 Utträde 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet enligt 3 kap § 26 
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre år. 

§ 18 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol. 

§ 19 Arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i 
enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun.  
Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan medverkan av 
denne.  
Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare med fast arvode 
hos den egna kommunen. 

§ 20 Medlemskommuns rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet 

Kommunstyrelsen hos en medlemskommun äger rätt att väcka ärende hos 
kommunalförbundet. 

§ 21 Information 

Information till medlemmarna sker genom översändande av protokoll från 
förbundsdirektionens sammanträden, samt årsredovisning, budget och bokslut. 
På begäran från medlemskommun skall kommunalförbundet lämna information om 
verksamheten. 

§ 22 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet skall ansökan 
behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem 
får ingå i kommunalförbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbundet 
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fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga 
fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 
förbundsmedlemmarna. 
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Skövde 2010-12-..... Tibro 2010-12-..... 

SKÖVDE KOMMUN TIBRO KOMMUN 

 

 

 

Tord Gustavsson 

Kommunalråd  

 Claes Jägevall 

Kommunalråd  

 

 

 

   

Håkan Ahlström 

Kommundirektör 

 Pelle Ekholm 

Kommunchef 

 

 

Hjo 2010-12-..... Karlsborg 2010-12-..... 

HJO KOMMUN KARLSBORGS KOMMUN 

 

 

 

Catrin Hulmarker 

Kommunalråd 

 Kjell Sjölund 

Kommunalråd 

 

 

 

   

Alf-Göran Waldenvik 

Kommunchef 

 Thomas Johansson 

Kommunchef 

 

 

Mariestad 2010-12-..... Töreboda 2010-12-..... 

MARIESTADS KOMMUN TÖREBODA KOMMUN 
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Ulla Göthager 

Kommunalråd 

 Lars-Åke Bergman 

Kommunalråd 

 

 

 

   

Lennart Bergqvist 

Kommunchef 

 Tommy Sandberg 

Kommunchef 

 

 

Gullspång 2010-12-.....  

GULLSPÅNGS KOMMUN  

 

 

 

Carina Gullberg 

Kommunalråd 

   

 

 

   

Ralf Dahl 

Kommunchef 
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Förteckning över författningar och andra styrdokument 

Lagar och förordningar 
Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 
Förordning om skydd mot olyckor SFS 2003:789 
Förordningen om utbildning i skydd mot olyckor, SFS 2003:477 
Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 
Förordning om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1075 
Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2010-1011 
Plan- och bygglagen, SFS 2010:900 
Plan- och byggförordning, SFS 2011:338 
Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Sevesolagen), SFS 1999:381 
Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, SFS 1999:382 
Ordningslag, SFS 1993:1617 
Alkohollag, SFS 201:1622 
Arbetsmiljölag SFS 1977:1160 
Miljöbalk SFS 1991:900 
Kommunallag SFS 1991:900 
Personuppgiftslag SFS 1998.204 
Lag om totalförsvar och höjd beredskap, SFS 1992:1403 
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fred och höjd beredskap, SFS 2006:544 
Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:637 
Förordning om krisberedskap och höjd beredskap, SFS 2006:942 
Lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara mm, SFS 1988:97 
Förordning om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara mm, SFS 1988:1215 

Styrdokument 
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter och allmänna råd, 
löpande utgivet 
Länsstyrelsens regionala risk och sårbarhetsanalys 
Grunder för ledning, Räddningsverket, 1998 
Taktik, ledning, ledarskap, Räddningsverket, 2005 
Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket, 2006 
Räddningstjänst i samverkan, Räddningsverket, 2008  
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014 
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Arkivreglemente, antaget 1999 
Internetpolicy, antaget 2002 
Telefonpolicy, antaget 2005 
Riktlinje för användning av sociala medier, 2013, under uppdatering 
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Säkerhetsrutiner för huseldning, anmäld 2009  
Rökdykarreglemente, antaget 2009 
Reglemente för insats mot farliga ämnen, anmält 2010 
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