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Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund omfattande kommunerna Gävle, Sandviken,
Älvkarleby, Hofors och Ockelbo. Alla kommuner har en skyldighet att bedriva räddningstjänst och
därmed agera vid olyckor eller överhängande fara för människor, egendom eller miljö. Detta
uppdrag vilar på Gästrike Räddningstjänst som under en gemensam politisk ledning, direktion,
uppfyller kommunernas uppdrag som beskrivs i förbundsordningen.
Utöver förbundsordningen regleras Gästrike Räddningstjänst uppgifter och skyldigheter genom
lagstiftning, avtal och övriga styrdokument. Den lagstiftning som är övergripande för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet är Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Enligt LSO ska ett handlingsprogram tas fram som innehåller en redogörelse över kommunernas
riskbild för olyckor som kan föranleda en räddningsinsats. Handlingsprogrammet ska också
innehålla mål för hur den olycksförebyggande verksamheten ska genomföras, samt den operativa
förmågan. Detta handlingsprogram omfattar kommunernas olycksförebyggande verksamhet inom
riskområde brand och den skadeavhjälpande (räddningstjänst) verksamheten.
Gästrike Räddningstjänst har genom detta handlingsprogram redovisat sin verksamhet i ett
gemensamt handlingsprogram för de fem medlemskommunerna inom Gästrike Räddningstjänst
geografiska område och som fastställts av dess direktion. Handlingsprogrammet är gällande från
2016-01-01 till nästa handlingsprogram antas.
I lagen finns två nationella mål:

Kommunerna ska, med utgångspunkt av de lokala förhållandena, formulera egna mål för att uppnå
de nationella målen samt redovisa vilka risker som finns lokalt, hur det förebyggande arbetet är
organiserat samt vilken förmåga man har att genomföra räddningsinsatser. Målen i detta
handlingsprogram är övergripande. För att uppnå målen krävs prestationer av såväl Gästrike
Räddningstjänst som de enskilda kommunerna och dess förvaltningar. Dessa mål måste brytas ner
till mer detaljerade mål och aktiviteter som beskrivs i respektive organisations verksamhetsplan
(VP).

I syfte att på ett mera detaljerat sätt uttrycka vad och hur Gästrike Räddningstjänst ska arbeta med
aktiviteter kopplade till uppdraget, beskrivs i detta handlingsprogram inriktning och mål för
uppdraget att utöva räddningstjänst med där tillhörande myndighetsutövning, utbildning och
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information. Våra strategier och mål är också nedbrutna till nyckeltal som går att mäta och följa
upp.
Handlingsprogrammet omfattar dock inte all verksamhet utan beskriver verksamhetens inriktning,
för att lättare kunna prioritera viktiga områden.
Förbundschefen, som leder Gästrike Räddningstjänst, återkopplar årligen resultatet till
medlemskommunerna och direktionen, med förslag på korrigerande åtgärder.

Innehållet i lagen är uppdelat på skyldigheter för enskilda, för kommuner och för staten.
Enskilda medborgare har ett ansvar för att om möjligt varna och påkalla hjälp i händelse av en
olycka. Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska viddare ansvara
för att upprätthålla ett skäligt skydd mot brand, och i vissa fall lämna in en skriftlig redogörelse av
brandskyddet till kommunen. Vid särskilt farliga anläggningar ska dessutom ägaren eller
verksamhetsutövaren i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap, för att kunna begränsa
skadorna av en olycka.
Kommuner har följande skyldigheter:
 Tillse 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.
 Genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.
 Utöva tillsyn över enskildas efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor.
 Ansvara för att sotning och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanläggningar.
 Ansvara för räddningstjänstinsatser inom kommunen med undantag för de olyckstyper som
faller under statliga myndigheters ansvar.
 Efter avslutad räddningsinsats, om möjligt, informera den skadedrabbade om behovet av
vidare åtgärder.
 I skälig omfattning utreda olyckan efter avslutad räddningstjänstinsats.
 Förutom räddningstjänst ska kommunerna bedriva förebyggande verksamhet och
genomföra efterföljande åtgärder efter räddningsinsats. Kommunernas uppgift är då att
utreda orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts.
 För varje mandatperiod anta handlingsprogram som redovisar målen för kommunens
olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet, de risker för olyckor som
finns i kommunen, hur den förebyggande verksamheten är ordnad och vilken förmåga
kommunen har att genomföra räddningstjänstinsatser.
Staten ansvarar för räddningstjänstinsatser inklusive efterföljande åtgärder om det rör sig om
fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, eftersökning av försvunna personer i
andra fall, miljöräddningstjänst till sjöss och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.
Staten utövar även tillsynen över hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om
skydd mot olyckor.
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Gästrike Räddningstjänst vision är ett tryggt och säkert samhälle, där färre ska drabbas av olyckor
och där konsekvenserna av de olyckor som inträffar ska minska.

Sund ekonomi är en av förutsättningarna avseende vårt förtroende hos allmänheten. Detta innebär
att vi kontinuerligt ser över våra kostnader och möjligheter att utveckla intäktsfinansierad
verksamhet kopplad till nytta för säkerhetsfrämjande aktiviteter.

Förtroende hos allmänheten frånsett vår operativa förmåga, handlar om att finnas till för dem som
behöver vårt stöd avseende planering, utbildning eller annat förebyggande arbete. Med begränsade
resurser måste våra tillsyns- och utbildningsinsatser prioriteras till rätt grupper och inom rätt
områden i samhället. Våra medborgare ska kunna förvänta sig att vi är tillgängliga och hanterar
inkomna ärenden på given tid.

Vid genomförande av våra ansvarsåtaganden enligt LSO och i all verksamhet, finna lösningar som
ger en så liten miljöpåverkan som möjligt, både på kort och lång sikt. Förbundet ska samverka med
kommunerna och följa lokala antagna miljöpolicys och program. Gästrike Räddningstjänst ska
utveckla sitt eget miljöarbete genom att utarbeta en miljöhandlingsplan under 2016.

Vår verksamhets breddade uppdrag förutsätter en räddningstjänst som består av människor med
olika bakgrund, kön och erfarenheter, för att kunna ge en bättre service till medborgarna. Detta
arbete ska integreras med vårt påbörjade värderingsarbete under ”ledstjärnan”. Vi arbetar i enlighet
med detta genom att utbilda personal och föra diskussioner. Vi ska ansluta oss till ”Nätverket
Jämställda Räddningstjänster (NJR).

Våra medlemskommuner ska alltid känna en trygghet i att vi kravställer och följer upp
brandskyddsarbetet samt att vi är delaktiga i kommunernas säkerhetsarbete. Vi ska också ha en
sådan planering så att insatser snabbt kan påbörjas och ledningsstrukturen därefter vara tydlig och
inövad. Vi ska alltid ha en sådan omvärldsanalys och uppföljning av krispåverkande faktorer, att vi
tillsammans med kommunal ledning kan prioritera och vidta rätt säkerhetsförebyggande åtgärder.

Arbeta med ständiga förbättringar ställer krav på tydliga processer, arbetssätt och arbetsmetoder, så
att vi alltid vet vad vi utgår ifrån när något måste utvecklas vidare. Detta är också en förutsättning
för att kunna agera snabbt, med rätt kvalitet, oavsett operativ eller administrativ verksamhet. Vi ska
därför utveckla våra administrativa rutiner, vårt arbetssätt och en plattform för ständiga
förbättringar.
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Hög operativ förmåga innebär för oss att alltid under dygnets 24 timmar ha en sådan insatsförmåga
och stabsberedskap, så att vi omedelbart kan påbörja insats och vid behov tillföra erforderliga
resurser så att skadan inte förvärras. Vi ska också ha en sådan ledningsstruktur som säkerställer
ledning och samverkan över tid, där vi har ett arbetssätt som skapar trygghet för våra kommuners
krisledning.

Kompetent personal i ett vidare perspektiv innebär inte bara att vi ska vara skickliga i att kunna
vidta rätt åtgärder vid skadeplats eller vid myndighetsutövning. Det innebär också att varje
medarbetare har reflekterat över begrepp som värdegrund, bemötande och vårt uppdrag i samhället.
Kompetens handlar också om kompetensen att dra slutsatser av eget agerande, så att vi ständigt kan
förbättra vårt arbetssätt, våra rutiner och arbetsmetoder.

Sida 7(33)
2016-02-29

Gästrike Räddningstjänst består av fem medlemskommuner med en större stadskommun i Gävle.
Befolkningen ökar totalt sett, medan landsbygden tappar befolkning samtidigt som städerna blir
större. Området är industritätt med många farliga verksamheter.
Inom Gästrike Räddningstjänsts område bor det ungefär 160 000 invånare. Den totala landarealen
för förbundets område är 4470 km2 och ungefär 1800 km2 utgörs av havsvatten. Två stora trafiktäta
motorvägar går igenom förbundet, E4:an samt E16.

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram en riskanalys som visar vilka olyckor som leder till
räddningsinsats och som medför störst negativ påverkan på liv, egendom och miljö. Riskanalysen
ligger som grund för handlingsprogrammet och består av en sammanställning
av statistik angående olyckor under åren 2011-2014, samt en kvalitativ diskussion om större
olyckor. Som underlag för analysen har insatsstatistik tillsammans med information om
anläggningar, transportleder och liknande som påverkar riskbilden använts.
För att kunna sätta upp mål för verksamheter inom området skydd mot olyckor behövs ett underlag
för att visa vilka olyckor som kan inträffa, vilka konsekvenser de kan medföra och vilka åtgärder
som kan sättas in för att minska risken. Kontinuerligt pågår arbetet med att analysera inträffade
olyckor och räddningsinsatser för att kunna finna risker och tendenser för att i ett tidigt skede
kunna sätta in åtgärder.
Olyckor som inte medför räddningsinsats, exempelvis fallolyckor, har inte tagits med i
riskanalysen. Riskanalysen visar att de olyckor som leder till räddningsinsats och som statistiskt
medför störst negativ påverkan på liv, egendom och miljö är:
 brand i byggnad
 brand – ej i byggnad
 trafikolyckor
 drunkningsolyckor
 utsläpp av farligt ämne
Nedan sammanfattas några viktiga slutsatser från riskanalysen. Det finns fler slutsatser som kan
dras men de som listas nedan ger en bild av de viktigaste tendenserna från riskanalysen.
Riskanalysen som sin helhet finns i bilaga 6.
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Antalet utryckningar ligger relativt konstant trots en ökad befolkningsmängd.
Förbundets snitt för antalet utryckningar per 1000 invånare och år ligger högre än
rikssnittet. Dock ligger snittet för antalet räddningsinsatser per 1000 invånare och år lägre i
förbundet jämfört med hela Sverige. En trolig förklaring till detta är de många industrierna
inom förbundet, vilket kan medföra många automatlarm och föranleda utryckningar som
inte leder till räddningsinsats. Förbundet har även avtal med Region Gävleborg och
Landstinget Uppsala om att bistå ambulans i samband med vissa sjukdomsfall och då
ambulanser ej finns tillgängliga. Dessa larm utgör en del av de utryckningar som ej är
räddningsinsats.
Noterbart är att Ockelbo och Älvkarleby har ett betydligt högre snitt gentemot övriga
förbundet och Sverige gällande antalet utryckningar och räddningsinsatser per 1000
invånare och år. I Älvkarleby har en stor minskning gällande automatlarm skett de senaste
åren men det påverkar ändå statistiken för år 2011-2014. Ockelbo har drabbats hårt av
anlagda bränder under år 2012 och 2013, men även trafikolyckorna ligger högt i snitt,
vilket måste analyseras vidare.
Den vanligaste typen av olycka är trafikolyckor som också är den olyckstyp som föranleder
flesta personskador. Antalet trafikolyckor har ökat något under den undersökta perioden
(2011-2014).
Andra vanliga olyckstyper är brand i byggnad samt brand – ej i byggnad. Dessa leder dock
inte i lika hög grad till personskador jämfört med trafikolyckor.
I Ockelbo och Älvkarleby ligger snittet för antalet bränder i byggnader per 1000 invånare
och år nästan dubbelt så högt som i övriga förbundet samt hela Sverige. Ockelbo drabbades
hårt av anlagda bränder under år 2012 och 2013, vilket påverkar statistiken. Älvkarleby
drabbades av många industribränder från år 2011 och framåt. Dessa bränder har dock
minskat med mer än hälften fram till år 2015, och under år 2014 ligger Älvkarleby under
snittet för hela Sverige.
Anlagda bränder är något vanligare i Gästrike Räddningstjänst jämfört med övriga Sverige.
I synnerhet i Ockelbo där snittet på anlagda bränder är ungefär fem gånger så högt som i
Sverige. Som nämndes ovan är orsaken till detta att Ockelbo drabbades hårt av anlagda
bränder under just år 2012 och 2013.

Gästrike Räddningstjänst följer utvecklingen i hela landet gällande exempelvis
miljöförändringar och det politiska läget som kan komma att påverka samhället.
Klimatförändringar kan komma att ge exempelvis högre risk för skogsbränder och
översvämningar.
Social oro finns i hela landet och kan komma att drabba Gästrike Räddningstjänst i form av
exempelvis upplopp eller våld.
Det finns inget som tyder på att Gästrike Räddningstjänsts område skulle löpa en högre risk
att drabbas för t.ex. terrorattentat än i övriga landet men att det är fortfarande ett tänkbart
scenario.
Gästrike Räddningstjänst måste följa med i utvecklingen av ny teknologi och framsteg.
Exempelvis kan det komma att handla om komplexare byggnader eller att kunna utnyttja
ny utrustning som kan användas av räddningstjänsten.
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Med stöd av resultatet från riskanalysarbetet som ligger till grund för detta handlingsprogram, har
Gästrike Räddningstjänst och de ingående kommunerna valt fyra prioriterade områden för vilka
följande säkerhetsmål formulerats.

1. Antalet döda och svårt skadade vid bränder ska minska
2. Allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska
öka.
3. Konsekvenserna vid olyckor som kan medföra påverkan på liv, miljö
och hälsa ska minska genom samverkan och samordning av samhällets
resurser.
4. Tiden från larm till påbörjad insats ska minska.

Förbundets säkerhetsmål har brutits ner i prestationsmål, som beskriver vilka aktiviteter som vi
planerar att genomföra under mandatperioden. Följande prestationsmål ligger sedan till grund för
den årliga verksamhetsplaneringen.









Alla tillsyner enligt LSO ska genomföras enligt tillsynsplan.
Olycksförebyggande information samt utbildningar ska erbjudas, bl.a. via förbundets
hemsida och kanal i social media, samt via aktiviteter och kampanjer utifrån aktuell
riskbild.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister
All operativ personal ska genomföra planlagda övningar.
Insatser ska kunna påbörjas enligt tidsspannet 10, 20, 30 minuter enligt insatskartan.
Delta i samverkan och samordning med medlemskommunerna.
Vi ska ha sådan operativ förmåga att vi, kopplat till riskanalysen, kan möta händelser som
till exempel; utsläpp farligt ämne, kommunikationsolyckor och skogsbränder.
Alla olyckor som föranleder räddningsinsats ska i skälig omfattning utredas, dokumenteras
och följas upp.
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Hela organisationen ska arbeta med olycksförebyggande verksamhet och förhindra att olyckor
inträffar. Inom Gästrike Räddningstjänst har samhällsskyddsavdelningen funktionsansvaret för den
olycksförebyggande verksamheten. Där finns specialistkompetens inom många olika områden, som
till exempel byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. I januari 2016 finns tio handläggare
och en avdelningschef vid samhällsskyddsavdelningen. Nio av dessa har dessutom en operativ
funktion som lyder under räddningsavdelningen.
De förebyggande insatserna anpassas och vägs mot den lokala riskbilden, samt planeras på årsbasis
i verksamhetsplanen. Huvudsakliga arbetsområden inom den olycksförebyggande verksamheten är:
tillsyn enligt LSO, stöd till andra myndigheter (t.ex. remissvar inom bygg- och planprocessen,
serveringstillstånd och ordningslagsärenden), råd och information, extern utbildning,
rengöring(sotning) och brandskyddskontroll. Den regelbundna tillsynsverksamheten planeras
utifrån aktuell riskanalys och dokumenteras i en årlig tillsynsplan. Gästrike Räddningstjänst har
även ett internt krav att handlägga alla inkomna remisser inom tio arbetsdagar.
Ansvarsfördelningen mellan kommun och förbund avseende LSO regleras i upprättad
förbundsordning. För det förebyggande arbetet gäller ett delat ansvar mellan kommunen och
Gästrike Räddningstjänst. Gästrike Räddningstjänst ansvarar för framtagande av förebyggande
handlingsprogram inom riskområdet bränder, medan kommunen svarar för framtagande av
förebyggande program inom andra olycksområden. Utifrån det delade ansvaret är det givetvis av
stor vikt att det sker en samverkan organisationerna emellan för att det olycksförebyggande arbetet
ska få det genomslag som lagstiftningen avser.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer endast krav på utbildning för förebyggande verksamhet
då det gäller att utföra brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 §. I detta fall krävs särskild
utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller dess föregångare. För
övrig förebyggande verksamhet är det kommunens egen ambitionsnivå som bestämmer nivån på
kompetensen för personalen.
För att göra tillsyn kräver Gästrike Räddningstjänst någon av MSB:s utbildningar ”Tillsyn A”,
”Förebyggande 1”, ”Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer” eller motsvarande utbildning
som är kvalitetssäkrad. Vilka som får genomföra tillsyn anges i Gästrike Räddningstjänsts
delegationsordning.
Genom förbundsordningen har Gästrike Räddningstjänst tagit över hela eller delar av ansvaret för
att utföra delar av medlemskommunernas uppgifter enligt LSO. Nedan redovisas hur Gästrike
Räddningstjänst är organiserat för att hantera dessa uppgifter.
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Gästrike Räddningstjänst svarar för medlemskommunernas tillsynsansvar över enskildas
efterlevnad av LSO 2 kap. 2 § och 2 kap. 4 §. Hur och mot vilka som tillsynen ska riktas regleras i
en tillsynsplan som uppdateras årligen och som bygger på de prioriteringar som anges i
handlingsprogrammet samt från aktuell riskanalys. I tillsynsplanen regleras även tillsyn enligt
Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
När Gästrike Räddningstjänst får kännedom eller tips om brister i byggnader eller anläggningars
brandskydd ska förbundet alltid ha möjligheten att agera med hjälp av myndighetsutövning genom
en händelsebaserad tillsyn. Denna typ av tillsyn ska med fördel ske i samordning med andra
myndigheter.
Tillsynerna genomförs av brandinspektörer och brandingenjörer från Gästrike Räddningstjänsts
samhällsskyddsavdelning med nödvändig kompetens. Vid tillsyner på komplicerade objekt eller
verksamheter så kan tillsynerna genomföras av flera tillsynsförättare från
samhällsskyddsavdelningen.
Vid samtliga typer av tillsyn granskas verksamhetens systematiska brandskyddsarbete samt
byggnadens eller lokalernas lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt. Tillsynen genomförs genom att
Gästrike Räddningstjänst planerar in ett besök tillsammans med verksamheten och
fastighetsägaren. Efter besöket kommuniceras räddningstjänstens synpunkter och vid allvarliga
brister i brandskyddet så beslutar Gästrike Räddningstjänst om ett eventuellt föreläggande.
Tillsynerna ska följas upp i lämplig omfattning. När räddningstjänstens genomfört en tillsyn med
efterföljande åtgärder så ska varje verksamhet inneha ett skäligt brandskydd.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av anordningar såsom eldstäder och imkanaler över
spisar är en viktig del i det förebyggande arbetet. En stor andel av brand i bostad är, enligt
framtagen riskanalys, eldstadsrelaterade. Rengöringen syftar till att förebygga brand, och
brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga
skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.
Gästrike Räddningstjänst ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i alla fem
medlemskommuner. Gästrike Räddningstjänst har dock slutit avtal med enskilda entreprenörer som
tilldelats ett geografiskt område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll för förbundets
räkning. Entreprenörerna ska hålla ett register över samtliga objekt inom detta område som
omfattas av rengöring och brandskyddskontroll. Frister för brandskyddskontroll och kompetens att
utföra denna har beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Frister för
rengöring beslutas av räddningsdirektionen och taxor beslutas i respektive kommunfullmäktige.
Gästrike Räddningstjänst möjliggör för ägare själv eller annan av ägaren anlitad behörig, att utföra
sotning på den egna fastigheten. Medgivande av egensotning lämnas efter att brandskyddskontroll
utförts och en skriftlig ansökan har inlämnats och godkänts av Gästrike Räddningstjänst. Detta
utförs av brandingenjörer och brandinspektörer på delegation av räddningsdirektionen enligt
fastlagda riktlinjer.
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Gästrike Räddningstjänst ska enligt LSO hjälpa medborgare att fullgöra sina skyldigheter att
upprätthålla ett skäligt brandskydd. För att höja medvetenheten och kunskapen i samhället vad
gäller brandskydd, arbetar räddningstjänsten aktivt med förebyggande information, rådgivning
samt utbildning. Målgrupper för den förebyggande informationen är bl.a. privatpersoner, företag,
skolor, föreningar, organisationer, förvaltningar och bolag i medlemskommunerna och andra
lokala, regionala och statliga myndigheter. Allmänheten ska på ett enkelt sätt kunna hitta
förebyggande information och komma i kontakt med räddningstjänsten för att få svar på sina
frågor.

En förutsättning för att nå framgång inom säkerhetsarbetet är samarbete och samverkan med
kommuner, organisationer och myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt. Samverkan sker i
ett antal olika forum, exempelvis i möten med kommunernas beredskapssamordnare och
säkerhetschefer, säkerhetsmöten i förvaltningarna och informationsmöten.
Gästrike Räddningstjänst stödjer även andra myndigheter med kompetens inom brand, risk och
övrigt olycksförebyggande arbete genom remisser och samråd. Gästrike Räddningstjänst verkar för
att dessa säkerhetsfrågor beaktas i andra aktörers dagliga arbete. Exempel på stöd till andra
myndigheter är remissvar och samråd inom plan- och bygglagen och socialtjänstlagen samt
deltagande vid Sevesotillsyner enligt SEVESO-lagstiftningen.
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Med räddningstjänst avses i lagen (LSO) de räddningsinsatser som kommunen eller staten ska
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom eller miljö. I 4 kap. 1-6 §§ LSO fastställs följande som statlig räddningstjänst:
 fjällräddningstjänst
 flygräddningstjänst
 sjöräddningstjänst
 efterforskning av försvunna personer
 miljöräddningstjänst till sjöss
 räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
I övriga fall ansvarar kommunen för räddningsinsatserna.
För att det ska vara motiverat att staten eller kommunen ska ansvara för en räddningsinsats måste
vissa kriterier vara uppfyllda. I 1 kap. 2 § LSO anges dessa kriterier:
 behovet av ett snabbt ingripande
 det hotade intressets vikt
 kostnaderna för insatsen
 omständigheterna i övrigt
Alla fyra kriterierna måste vara uppfyllda för att en räddningsinsats ska kunna påbörjas. Här måste
dock hänsyn tas till att beslut ibland måste ske utan tillräcklig information om olyckan och under
tidspress.

Enligt 1 kap. 3 § LSO framgår det att ”räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att
räddningsinsats kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt”
För att tillgodose behovet av att räddningsstyrkor kommer fram till olycksplats inom godtagbar tid
så finns räddningstjänsten stationerad på tolv platser inom förbundets geografiska område. Dessa
redovisas tillsammans med bemanning och anspänningstider i efterföljande tabell, tabell 1.

Sida 15(33)
2016-02-29

Tabell 1

Station
Gävle
Sandviken
Rörberg
Skutskär
Bergby
Hedesunda
Storvik
Ockelbo
Hofors
Österfärnebo
Järbo
Gysinge

Bemanning1

Anspänningstid2

Tjänstgöringsform3

Tjänstgöringstid

1+6
1+5
1+2
1+4
1+4
1+4
1+4
1+4
1+4
1+2
–
–

90 sek.
90 sek.
90 sek.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
–
–

Jour
Jour
Jour
Beredskap
Beredskap
Beredskap
Beredskap
Beredskap
Beredskap
Beredskap
Räddningsvärn
Räddningsvärn

24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
Vardagar 8-174
24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
24h/dygn året runt
–
–

Stationernas placering och insatsområden med insatstider redovisas på karta i bilaga 1 och 2.

Enligt 3 kap. 16 § LSO ska varje räddningsinsats ledas av en räddningsledare. Räddningsledaren
leder räddningstjänstens enheter och ansvarar för all myndighetsutövning i samband med
räddningsinsats. Räddningsledaren samverkar också med andra myndigheter och organisationer
under pågående räddningsinsats.
Räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten är räddningschefen eller den som denne har
utsett att vara räddningsledare. I Gästrike Räddningstjänst kan Räddningschef i beredskap (RCB),
Insatsledare i Beredskap (ILB), Styrkeledare Heltid, Styrkeledare RiB samt Inre Befäl (IB) vara
räddningsledare. I övrigt gäller att personal som uppfyller samtliga kompetenskrav för att verka
som räddningsledare har räddningschefens delegation att verka i rollen som räddningsledare vid
räddningsinsats.

För att kunna leda arbetet inom Gästrike Räddningstjänst som organisation så är arbetet uppdelat i
systemledning och insatsledning. Systemledning bedrivs ständigt inom organisationen. Den drivs
både som normativ del där organisationens roll beaktas i förhållande till övriga aktörer i samhället.

1

Avser den minsta bemanning som finns tillgänglig för att utföra räddningsinsats. Ex. 1+4 avser 1 st.
räddningsledare + 4 st. brandmän.
2
Avser tid från det att larm inkommer tills det att första enhet lämnar stationen.
3
Jour avser heltidsanställd personal på arbetsstället. Beredskap avser räddningstjänstpersonal i beredskap
(tidigare benämning ”brandman deltid”). Med räddningsvärn avses stationer utan krav på bemanning eller
anspänningstid - utryckning sker på frivillig basis.
4
Avser helgfria vardagar. Måndagar och onsdagar är tjänstgöringstiden kl. 8-22. Under semesterperiod är
tjänstgöringstiden kl. 9-17 alla helgfria vardagar.
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Detta är dynamiskt och omprövas ständigt. Den strategiska delen har fokus på beredskap och
insatser där påverkan kan ses för förbundet.

Insatsledning består i att på skadeplats leda och fördela arbetet på skadeplats. Operativ ledning är
att leda den löpande insatsen med de resurser som är tilldelade. I denna roll ligger en stor del
samordning då detta sker både internt och externt. Räddningsledaren har också uppgiften att leda
enskild enhet vid mindre komplexa situationer.

RCB samt ILB har rörelsefrihet med disponibelt ledningsfordon inom Gästrike Räddningstjänsts
geografiska område. Båda funktionerna ska ständigt vara tillgängliga via kommunikationsmedel
och ska vid larm eller övrigt behov bege sig till skadeplats eller ledningscentral utan dröjsmål.
Målsättningen är att båda beredskapsfunktionerna i största möjliga mån ska kunna nå Gävle
alternativt Sandviken inom 30 minuter. Avvikelser från detta ska alltid rapporteras till Inre Befäl.

IB arbetar på uppdrag av räddningschefen, inom givna ramar kontinuerligt med systemledning och
normativ ledning inom Gästrike räddningstjänst. I de fall där RCB är insatt på skadeplats och
behov uppstår på ledningscentralen eller annan plats att RCB närvarar, ska ILB larmas och sedan ta
över skadeplatsledningen. Samma rutin gäller vid tillfällen där situation uppstår som frångår de
ramar för ledning som IB arbetar inom.
Ledningsfunktion
Inre Befäl
Insatsledare i Beredskap
Räddningschef i Beredskap
FyLB (Förstärkt yttre ledning)
FiLB (Förstäkt inre ledning)
Stab Systemledning

Responstid5
90 sek
90 sek
90 sek
Inkallning
Inkallning
Inkallning

Tjänstgöringsform6
Jour
Beredskap
Beredskap
–
–
–

Förmågan att genomföra en räddningsinsats på ett effektivt sätt är beroende av ett flertal faktorer
där insatstider, styrkans storlek, materiella resurser, metodval och personalens kompetens är några
av många viktiga faktorer. I tabell nr 2 redovisas de lägsta godtagbara formella kompetenskraven
för samtlig operativ personal i Gästrike Räddningstjänst.

5

Avser tid från det att larm inkommit tills ledningsfunktionen kvitterar med status till SOS Alarm.
Jour avser tjänstgöring på arbetsstället 24h/dygn året runt. Beredskap avser beredskap i hemmet under ej
ordinarie arbetstid.
6
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Tabell nr 2

Funktion
Räddningsvärnspersonal
Räddningstjänstpersonal i beredskap
Brandman Heltid

Formella kompetenskrav7
Preparandutbildning
Preparandutbildning
Räddningsinsats

Styrkeledare RiB (Deltid)
Styrkeledare Heltid

Räddningsledare A
Räddningsledare A

Inre befäl

Räddningsledning B

Insatsledare i beredskap

Räddningsledning B

Räddningschef i beredskap

Räddningsledning B

Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att erbjuda goda möjligheter till vidareutbildning och
kompetenshöjande utbildning för samtliga personalkategorier.

Räddningspersonal i beredskap erbjuds alltid vidareutbildning, Räddningsinsats samt möjlighet att
med ekonomiskt stöd erhålla körkort med behörighetsklass C.

Målsättningen är att brandman som ska anställas tillsvidare har genomgått den 2-åriga utbildningen
”Skydd mot olyckor” i MSB:s regi alternativ den äldre utbildningen ”Brandman Heltid” eller annan
utbildning som kan bedömas som likvärdig. Avsteg från detta kan göras.

Personal som tjänstgör i ledningsfunktioner ingår i ett vidareutvecklingsprogram anpassat utifrån
verksamhetens och individens behov. Målsättning och ambitionsnivå är att Styrkeledare Heltid, IB
och ILB ska erhålla utbildning ”Räddningsledning B” samt för IB och ILB utbildningen ”Tillsyn
och olycksförebyggande A”. RCB ska beredas möjlighet till utbildningen ”Tillsyn och
olycksförebyggande B” samt utbildningar inom samhällsskydd, krisberedskap och samverkan.
Förutom de nämnda formella kompetenskraven ingår samtlig operativ personal i en intern övningsoch utbildningsplan, se avsnittet ”Övningsverksamhet” samt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps hemsida www.msb.se/utbildning

7

Samtliga formella utbildningar utförs enligt Myndigheten för samhällsskydd beredskaps (MSB)
rekommendationer och krav.
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Övningsverksamhetens innehåll bygger på den framtagna riskanalysen för vårt operativa område.
Utifrån kompetensplanen så är övningsverksamheten uppdelad i tre olika nivåer, enligt
nedanstående:

Gästrike Räddningstjänst övningsstruktur:

INDIVIDNIVÅ:






Varje individ ansvarar själv för att genomföra vissa övningar inom kompetensernas
tidsrymder.
Övningarna syftar till att bibehålla en grundläggande kunskapsnivå hos individen och
finns inom alla kompetenser.
Övningens mål, syfte, krav och upplägg finns i PM-form.
Övningen schemaläggs ej utan genomförs då tillfälle finns.
Registrering av övning och eventuella kunskapskontroller genomförs av arbetsledare.

ARBETSGIVARNIVÅ:






Varje grupp ansvarar själv genom arbetsledarens försorg för att genomföra vissa
övningar inom kompetensernas tidsrymder.
Övningarna syftar till att bibehålla samt utveckla arbetsgruppens förmåga till samarbete
och förmåga att genomföra Räddningsinsatser och finns inom de flesta kompetenserna.
Övningens mål, syfte, krav och upplägg finns i PM-form.
Övningen schemaläggs av arbetsledare.
Registrering av övning och eventuella kunskapskontroller genomförs av arbetsledare.

UTBILDNINGSSAMORDNARNIVÅ:






Utbildningssamordnaren ansvarar för att planera vissa övningar inom kompetensernas
tidsrymder.
Övningsledare utses av Utbildningssamordnaren i samråd med förbundets
övningsgrupper.
Övningarnas mål, syfte, krav och upplägg finns i PM-form.
Övningen schemaläggs av Utbildningssamordnaren.
Registrering av övning och eventuella kunskapskontroller görs av utpekad
övningsledare.
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För att kunna korta ner insatstider och effektivisera insatsernas genomförande har Gästrike
Räddningstjänst ett system där man tar fram insatsplaner i två olika nivåer:
Nivå 1
Nivå 2

Framkörningskort
Insatsplan

Ett framkörningskort ska användas för att hitta till ett objekt eller område och kunna påbörja en
insats. Beroende på objektets art och riskbild behöver framkörningskorten förses med olika mycket
information för att en insats ska kunna påbörjas på ett effektivt sätt vid en olycka.
Vid objekten som är stora och komplexa behövs mer information för att kunna genomföra en
effektiv insats. Denna information kan illustreras i en insatsplan. Urvalet av objekt som ska
insatsplaneras väljs ut enligt riskbilden inom förbundets område.
Utöver dessa två nivåer tillkommer dessutom insatsplanering vid större och komplexa
bostadsområden, vid skyddsvärda områden som till exempel vattentäkter och vid tillfälliga
evenemang. Detta sker i samverkan med övriga aktörer i samhället. Förutom dessa insatsplaner
finns även de kommunala planerna för räddningsinsatser vid Sevesoanläggningar. Dessa återfinns
på Gästrike Räddningstjänst hemsida.

Mellan de kommunala räddningstjänsterna och räddningstjänstförbund inom Gävleborg och mellan
Dalarna och Uppsala län, finns överenskommelser om gränslös räddningstjänst. Syftet är att
underlätta för räddningstjänster att skicka resurser på begäran av räddningsledare vid
räddningsinsats utanför eget område.
Förbundet samverkar kontinuerligt med flera myndigheter och på flera nivåer. På strategisk och
taktisk nivå bedrivs samarbetet tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Länsstyrelsen. Dessutom sker återkommande blåljusmöten och utvärderingar med SOS
Alarm.
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Gästrike Räddningstjänst mål för den operativa förmågan är att:
1
2
3
4

Där så är möjligt rycka ut med en första insatsperson som kan påbörja och begränsa
omfattningen på insatsen så snabbt som möjligt i avvaktan på första insatsstyrka.
En första insatsstyrka kan finnas på plats inom en minsta godtagbar insatstid enligt
insatskartan, för att kunna utföra livräddande och begränsande åtgärder.
Optimal förstärkningsresurs kommer på plats, för att vidare begränsa olyckans utbredning
och skapa en uthållig organisation.
På plats ska räddningstjänsten genomföra en effektiv insats och skapa mervärde för de
drabbade.

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för att de olika resurserna larmas ut till räddningsinsatser inom
godtagbar tid. Förbundet har därför ett avtal med SOS Alarm som sköter utalarmeringen av
resurserna efter en inledande intervju med uppringare eller misstanke om brand via inkomna
automatiska brandlarm.
Under 2016 kommer ett nytt arbetssätt att implementeras inom Gästrike Räddningstjänst. Det
innebär att larmet går direkt till en resurs och inte till en brandstation. Syftet är att närmaste enhet
med önskad förmåga larmas. Inledningsvis kommer inte detta att förändra vårt arbetssätt i någon
större grad då vi oftast utgår från brandstationen vid larm. Visionen är att i framtiden knyta till oss
samhällets resurser i ett tidigt skede för att begränsa skadorna på olyckan. Det kan vara väktare
eller annan lämplig yrkeskategori som i ett tidigt skede kan påbörja insats.

Vid olyckor av större dignitet när fara för allmänheten föreligger så kan räddningsledaren utfärda
ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Detta meddelande sänds ut i radio och TV och
även i vissa fall med en utomhusvarning 8.
SOS Alarm och Sveriges Radios sändningsledning har nyckelpositioner i kedjan för att få varning
och information till allmänheten att fungera snabbt och effektivt. De regionala SOS Alarm
vidarebefordrar en begäran från räddningsledaren till sändningsledningen på Sveriges Radio i
Stockholm.
VMA-systemet är under utveckling och från 1 september 2014 kan meddelandet tas emot i
mobiltelefoner och fast telefoni i det specifika område som meddelandet gäller.

Förteckning över i vilka områden utomhusvarningarna finns på i vårt område finns i bilaga 1: ”Karta över
förbundet”.
8
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Gästrike Räddningstjänst har en ambition om utveckla samarbetet med berörda aktörer inom
brandvattenförsörjning under detta handlingsprograms mandatperiod. Gästrike Räddningstjänst har
en ambition om att tidigt delta i exploateringar av nya etableringar där brandvattenfrågan är central.
Detta arbete bör ske med hänsyn till dricksvatten som livsmedel och de ekonomiska resurser som
finns att tillgå.

Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och rädda människor
och egendom vid höjd beredskap ska räddningstjänst enligt LSO 8 kap 2§ utöver sina normala
uppgifter ansvara för:
 upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
 indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska vapen,
 kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullgöras,
samt
 delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolkningsskydd
Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid utförande av kommunal
räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd beredskap kan personal inom kommunens
organisation för räddningstjänst tas i anspråk för uppgifter som inte berör den egna kommunen.
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När en räddningsinsats är avslutad ska, enligt 3 kapitlet 10 § LSO, en olycksundersökning
vidtas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur
insatsen har genomförts. Dessa åtaganden åligger räddningstjänsten och uppfylls genom att i
stegrande omfattning utvärdera Gästrike Räddningstjänsts insatser samt utreda de
bakomliggande orsakerna till olyckorna.

Insamlingen av den kommunala räddningstjänstens händelserapporter (f d insatsrapporter) är en
viktig del i arbetet att ge en samlad bild av olycksutvecklingen i Sverige. De ger en beskrivning av
olycksbilden ur ett räddningstjänstperspektiv. Räddningstjänsterna i Sverige utför ca 100 000
uppdrag per år.
Gästrike Räddningstjänst ser händelserapporteringen som en viktig del i den interna uppföljning
och ett led i att ständigt förbättra verksamheten. En del i händelserapporteringen är stöd till andra
myndigheter för fakta, vilket ställer krav att vi levererar korrekta rapporter inom rimlig tid.
Uppföljning av detta sker områdesvis i förbundet och om så krävs på individnivå. Statistik
presenteras via intranätet för att se trender och avvikelser.

Räddningstjänsten ansvarar för att genomföra olycksutredningar enligt 3 kap 10§ LSO. Vid
händelser som inte kan betraktas som normala olyckor så ska en djupare utredning genomföras
för att uppfylla lagkravet om skälig omfattning. Omfattningen på olycksutredningen eller
insatsutvärderingen bestäms av hur allvarlig olyckan bedöms vara samt hur effektivt Gästrike
Räddningstjänst räddningsinsats genomförts.
Olycksutredningarna och insatsutvärderingarna genomförs av personal från Gästrike
Räddningstjänst olycksutredargrupp. Vid omfattande allvarliga händelser så kan utredningen
utföras tillsammans med andra myndigheter eller privata företag.
Lärandet samt resultatet från olycksutredningar och insatsutvärderingar är mycket viktiga för
förbundets förebyggande och operativa utveckling, men även för kommunernas egna
olycksförebyggande arbete. Det finns även andra aktörer som kan dra nytta och lärdomar ur de
olycksutredningar som genomförs. Det är därför viktigt att förbundet har rutiner för hur och till
vilka som lärdomarna ska kommuniceras.
För att ytterligare verka för att minska konsekvenserna och frekvensen på olyckor och bränder
ska räddningstjänsten kontinuerligt analysera statistik för att snabbt uppmärksamma
olyckstrender i samhället. Vid tillfälliga toppar av olyckor på geografiska platser eller för
särskilda olyckstyper ska Gästrike Räddningstjänst själva inneha möjligheten att agera med
hjälp av myndighetsutövning eller råd och information. Det som framkommer ur analyserna
ska även kommuniceras med medlemskommunerna, andra myndigheter och övriga
intressenter.
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För att kunna fullgöra det uppdrag som åligger Gästrike Räddningstjänst så finns behovet av
återkoppling. Att analysera och se på inträffade händelser ger en bra bild av hur återkopplingen ska
ske. Återkopplingen kan ske till samverkanspartners i samhället men även den enskilde
medborgaren ska kunna få information om specifika händelser. Tillsammans kan vi skapa ett
tryggare och stabilare samhälle för alla.

Gästrike Räddningstjänst förmåga att rikta insatser kopplade till riskanalys och erforderliga
resurser, ställer krav på att förbundet utvecklar förmågan att följa upp och utvärdera verksamheten,
så att de nationella målen kan uppfyllas.

Mot bakgrund av förbundets uppdrag, nationella mål, strategier och säkerhetsmål, formulerar
förbundet ett antal verksamhetsmål. Verksamhetsmålen fastställs i den årliga
verksamhetsplaneringen, där det även framgår hur uppföljningen av målen ska genomföras under
verksamhetsåret.

Revisorerna

Länsstyrelsen

Gästrikerådet

Direktionen

GR

MSB

Uppföljning av förbundets verksamhet sker framförallt utifrån de årliga verksamhetsplaner som
utarbetas med direkt koppling till detta handlingsprogram, genom förbundets tertial- och
årsredovisningar. Förbundets verksamhet följs även upp i revisionsrapporter efter tertial två och
efter årsredovisningen.
Förbundet jämför nationella data framtagna av t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att analysera hur förbundets
verksamhet förhåller sig till andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap.
Uppföljning och utvärdering sker främst i den egna direktionen samt i Gästrikerådet, där också
förbundets ekonomiska förhållanden diskuteras. Länsstyrelsen är räddningstjänstens
tillsynsmyndighet och genomför årligen temabaserade tillsyner avseende t.ex. operativ förmåga,
ledningsförmåga eller tillsynsverksamhet.
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Projektet ”Trygghetens Hus” startade 2015. Projektet har som syfte att knyta ihop flera
samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. Närheten till varandra samt
nya arbetssätt och teknik möjliggör en unik samverkan – med medborgaren i fokus.
Projektet engagerar nu såväl räddningstjänst och de fem medlemskommunerna som polis,
länsstyrelse, Region Gävleborg, Kriminalvården och åklagarna. På sikt kommer projektet sannolikt
också att engagera även Kustbevakningen, Sjöfartsverket och säkerhetsfunktioner i kommunernas
förvaltningar. Projektet bedöms pågå till 2021 då den gemensamma funktionen ska kunna
driftsättas fullt ut.
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Norrsundet

Kommunalt vatten är innanför den röda markeringen
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Gävle

Kommunalt vatten är innanför den röda markeringen
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Karskär

Kommunalt vatten är innanför den röda markeringen
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Skutskär

Kommunalt vatten är innanför den röda markeringen
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Gränslös samverkan om hjälp vid kommunal räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst har ett avtal som gäller ömsesidig gränslös samverkan med
räddningstjänsterna som gränsar till Gästrikland och Älvkarleby kommun. Avtalet innebär att
närmaste station alltid blir larmad först, oavsett var olyckan har inträffat. Vidare innebär avtalet att
räddningstjänsterna ömsesidigt ”bjuder” varandra på fyra timmars arbete, även då det innebär
beredskapstäckning. Räddningstjänster som berörs är:
- Räddningstjänsten Sala-Heby
- Uppsala Brandförsvar
- Räddningstjänsten Dala-Mitt
- Kommunalförbundet Södra Hälsingland
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
SOS Alarm AB
SOS Alarm Sverige AB ansvarar för att Gästrike Räddningstjänst får larm från allmänheten via
larmnummer 112 och automatiska brandskyddsanläggningar förmedlade till räddningsstyrkorna
inom förbundet enligt fastställda larmplaner.
BillerudKorsnäs AB
Om behov finns vid omfattande eller resurskrävande räddningsinsatser kan
industriräddningstjänsten vid BillerudKorsnäs AB bistå med assistans.
Region Gävleborg och Landstinget Uppsala (IVPA – I väntan på ambulans)
Gästrike Räddningstjänst förbinder sig att bistå ambulans i samband med vissa sjukdomsfall och då
ambulanser ej finns tillgängliga. Larmning sker efter regionens kriterier och genomförs av
regionens larmcentral, SOS Alarm samt MedHelp i Uppsala län. Det finns också en
överenskommelse om att förvara och tillse att förstärkningsmateriel i form av sjukvårdstält med
tillhörande utrustning för omhändertagande vid en stor olycka, transporteras till skadeplats.
Förvaringen av utrustningen sker på stationerna i Ockelbo och Österfärnebo.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap via Räddningstjänsten Dala-Mitt
För att utveckla och förändra handlingsberedskapen och förmågan att hantera olyckor med farliga
ämnen, har Gästrike Räddningstjänst ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
via Räddningstjänsten Dala-Mitt. Avtalet innebär att Gästrike Räddningstjänst bistår med att
koordinera kemberedskapen i Gävleborgs län och till viss del Dalarnas län.
Medlemskommuner
Gästrike Räddningstjänst har avtal med Gävle kommun som gäller att svara för
flygräddningstjänsten på Gävle kommuns flygplats, Rörberg. Gästrike Räddningstjänst ansvarar
också via avtal om service och underhåll av tyfonanläggningar för varning till allmänheten.
Gästrike Räddningstjänst svarar för sanering av vägbanan i samband med räddningstjänstinsatser
vid trafikolyckor.
Trafikverket
Gästrike Räddningstjänst svarar även för sanering av vägbanan i samband med
räddningstjänstinsatser vid trafikolyckor på det statliga vägnätet. Det finns även avtal om sanering
av järnvägsspår i samband med räddningsinsats.
Restvärdesräddning
Avtal har tecknats med Restvärdesräddning i Sverige AB där Gästrike Räddningstjänst förbinder
sig att utföra restvärdesräddningsarbete omfattande, akut begränsande insatser för att efter skador
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åstadkomma torr, och i samband med brand, rökfri miljö, i syfte att minska eller förhindra
följdskador.

Nedan följer den riskanalys som finns framtagen som underlag för Handlingsprogram 2016-2019.

