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Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare  

 

Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna för, och nyfikna 

på det samhälle vi har satts att skydda och möter medborgare med empati och professionalism. 

När det trots allt krävs en räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning och effektiva 

metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu lite bättre nästa gång. 

En förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och 

prova nya tankar. Det krävs att vi har ett klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället 

för att dissa, där vi lyssnar på och respekterar varandra. 

 

Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetens syfte, mål och uppdrag 

Räddningstjänstförbundet ska genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, 

information, utbildning och genomförande av räddningsinsatser medverka till att skapa 

en trygg och säker miljö för människor som bor eller vistas i Alingsås och Vårgårda 

kommuner. 

Räddningstjänstförbundets grundläggande uppdrag går ut på att i samverkan med andra 

samhällsaktörer och invånare förhindra olyckors uppkomst genom olika förbyggande 

aktiviteter. Om olyckan ändå sker ska förbundet effektivt genomföra räddningsinsatser 

samt utreda olycksorsak. Vid samhällsstörning stödjer vi medlemskommunernas 

förmåga att hantera kriser. Vårt uppdrag ställer stora krav på lyhördhet och samverkan 

både lokalt och regionalt - såväl före, under och efter en olycka.  

Verksamhetsplanen ska utgöra grunden för förbundets aktiviteter under 2018 och de 

verksamhetsmål och åtaganden som beskrivs har tydlig bäring på förbundets 

handlingsprogram. Fokus har i planen lagts på prioriteringar och delprojekt som ses 

som vidareutveckling av den ordinarie löpande verksamheten.  

Uppföljning av verksamhetsplanen sker löpande av förbundets ledningsgrupp. 

 



 

  

 

Prioriterade mål 2018 
 

 

A. Ökad samverkan med medlemskommuner  

I två tillväxtkommuner med uttalat politiskt mål om ytterligare tillväxt krävs tät 

samverkan mellan räddningstjänst och olika delar i den kommunala förvaltningen för att 

möta riskerna med bland annat förtätning, högre byggnader och ökad 

befolkningsmängd. 

 

Delprojekt A1 - Delaktighet i plan- och byggprocessen  

Räddningstjänsten avser stärka sin roll som en nyckelaktör i 

samhällsbyggnadsprocessen och ska därför under året arbeta med att 

- Skapa en process där räddningstjänsten är delaktig som sakkunnig. 

- Tydliggöra kontaktvägar och mötesformer. 

- Finnas fysiskt på plats på SBK som stöd för uppkomna frågor. 

- Utbilda kommunernas handläggare i juridik samt räddningstjänstens 

uppdrag och förmåga. 

- Delta aktivt i projektet Förenkla helt enkelt. 
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Delprojekt A2 - Hållbar brandvattenförsörjning  

I syfte att skapa en strategi för hållbar brandvattenförsörjning ska förbundet  

- Skapa avtal gentemot respektive medlemskommun där process och 

ansvar för brandvattenförsörjning förtydligas. Avtalet ska dessutom 

innehålla ansvar för underhåll och tillsyn av brandvattensystemet samt 

vem som tar kostnaderna för detta. 

- Skapa intern förståelse och samsyn gällande brandvattenförsörjning och 

de krav som finns för detta. 

- Revidera operativa planer för att klara av brandvattenförsörjning både i 

stadsplanerad miljö och utanför planlagt område. 

 

 

B. Ökad operativ förmåga 

Samhällsutvecklingen ställer allt större krav på räddningstjänstens förmåga att klara av 

nya hot och komplexa händelseförlopp. Den statliga räddningstjänstutredningen pekar 

också på att samverkan i räddningstjänstområdet kan förstärkas och utvecklas i syfte att 

klara av stora, komplexa eller tidsomfattande räddningsinsatser. Dessutom har 

samhället idag förväntningar att även räddningstjänsten agerar vid pågående 

antagonistiska handlingar och förbundet behöver därför stärka sin kompetens och 

förmåga inom detta område.  

 

Delprojekt B1 - Gränslös räddningstjänst 

Förbundet ska aktivt bidra till samverkan i Göteborgsregionen och utveckling 

av den operativa förmågan och uthålligheten i området genom att  

- Genom samverkan säkerställa att räddningstjänstorganisationerna har 

en tillräcklig förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser eller 

flera samtidigt pågående räddningsinsatser. 

- Skapa förutsättningar för att under 2019 verkställa gränslös 

räddningstjänst i Göteborgsregionen med ett gemensamt operativt 

ledningssystem. 

 

Delprojekt B2 - Antagonistiska hot och handlingar 

Förbundets förmåga att hantera insatser med pågående dödligt våld (PDV) 

och antagonistiska hot eller handlingar ska stärkas genom att  

- Med samverkande organisationer arbeta fram gemensam strategi. 

- Tillsammans med skyddsorganisationer förankra övergripande 

förhållningssätt. 



- Skapa en utbildningsplan för att utbilda personalen i områden som 

sjukvård och samverkan vid PDV. 

- Utrusta fordon och personal med relevant sjukvårdsutrustning. 

 

 

Delprojekt B3 - Farligt gods 

Förbundet ska under 2018 skapa förutsättningar för ett mer strukturerat och 

säkert agerande vid olyckor med farligt gods genom att  

- Identifiera vilka ämnen och med vilken frekvens de transporteras på 

E20, Rv 42 och järnvägen. 

- Simulera i beslutsstöd hur olika tänkbara senarior kan ser ut med 

utbredning och gränsvärden. 

- Skapa handlingsplaner för identifierade scenarier. 

- Samverka framtagna handlingsplaner med Polisen, sjukvården och 

medlemskommunerna för ett samordnat agerande. 

- Skapa utbildningsmaterial och genomföra utbildningar för våra befäl 

och samverkande organisationer. 

 

 

C. Extern utbildning 

Individen är en viktigt resurs för att förebygga olyckor och minska dess konsekvenser. 

De sätt som förbundet stödjer, informerar och utbildar almänheten måste därför 

ständigt utvecklas för att, utifrån målgrupp och riskbild, optimera dess effekter. 

 

Delprojekt C1 - Analys och utveckling av förbundets externa 

utbildningar och information 

Förbundet ska under året fortsätta stärka individens förmåga att förebygga 

olyckor och minska dess konsekvenser genom att  

- Utse särskild arbetsgrupp som får i uppdrag att för ledningsgrupp 

redovisa förslag på fortsatt utveckling av förbundets externutbildning.  

- Delta aktivt i RäddsamVGs arbetsgrupp för utveckling av extern 

utbildning. 

- Se över metoder för information till allmänheten. 

 

  



Åtaganden 2018 

  

Räddningstjänstförbundets åtaganden syftar till att verka för de lokala målen beskrivna i 

förbundets handlingsprogram 2015-2018 enligt Lag om skydd mot olyckor.  

 

För att säkerställa likvärdig service och skydd ska mångfalden 

bland förbundets anställda öka.  

Jämställdhet och mångfald 

 

Kontinuerligt och aktivt jämställdhets- och 

mångfaldsarbete med rekryteringsprocesser som 

säkerställer jämställdhet och mångfald. Under 2018 ska 

detta ske genom delaktighet i skapande och utveckling av 

ett regionalt nätverk samt utbildning och information till 

förbundets anställda och förtroendevalda. 

Allmänhetens kunskap om och förmåga att förebygga olyckor och 

minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka.  

Skolor 

 

Förbundet ska besöka medlemskommunernas samtliga 

skolor enligt fastställd årlig plan. 

BKA Förbundet ska utbilda medlemskommunernas personal 

enligt fastställd årlig plan. Möjlighet till Webbaserad 

utbildning ska erbjudas. 

Brandorsaks- och 

olycksutredning 

Brandorsaks- och olycksutredningar ska göras efter 

räddningsinsatser enligt fastställd plan. 

HLR Förbundet ska utbilda i HLR efter förfrågan. 

Heta arbeten Förbundet ska utbilda i Heta arbeten efter förfrågan. 



 

AVRF ska vara en viktig aktör i medlemskommunernas proaktiva 

säkerhets- och samhällsskyddsarbete. 

Tillsyn Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska 

ske enligt förbundets årligt antagna tillsynsplan. 

 

Risk- och 

sårbarhetsanalys. 

Förbundet ska i samverkan med kommunerna revidera 

risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med LEH. 

Sambruk Förbundet ska verka för en utveckling med mål att nyttja 

tekniska lösningar effektivt i samverkan med 

medlemskommunerna. 

 

Remissinstans Förbundet ska agera remissinstans gällande brandfarlig 

och explosiv vara, plan- och byggärenden samt 

alkoholtillstånd. 

 

Brandskyddskontroll Brandskyddskontroller av eldstäder sker enligt fastställd 

plan. 

Krisberedskap Förbundet ska vara en del av medlemskommunerna 

krisorganisation genom samordning, utbildning och 

operativt stöd. Avseendet det civila försvaret ska 

kommunerna ha förmåga att utöva sitt geografiska 

områdesansvar vid höjd beredskap. Kommunerna ska 

värna om civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till försvarsmaktens 

förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

Boendesprinkler Förbundet ska verka för en ökning av särskilda boenden 

med sprinklersystem. Vid behov kan tillsyner genomföras 

för att säkerställa genomförandet. 

Innerstaden Förbundet ska aktivt arbeta för en ökning av brandskyddet 

i Alingsås trähusstad. En separat tillsynsplan för detta 

bevarandevärda område skall skapas och den 

tillsynsverksamhet som har påbörjats ska ske med ökad 

kontinuitet. 

Riskanalys LSO/LEH Revidering av riskanalys ska ske inför kommande 

handlingsprogram. 

 

 



Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser 

med minsta möjliga miljöpåverkan.  

Utbildning och övning Utbildning och övning skall ske enligt fastställd årlig plan. 

Kvalitetssäkring 

räddningsledare 

Övning och utbildning för kvalitetsäkring av 

räddningsledare genomförs både internt och regionalt. 

Regional operativ 

samverkan 

Förbundet ska stärka en regional operativ samverkan samt 

öka förmågan att leda komplicerade räddningsinsatser. 

Mervärde vid insats Mervärde för den drabbade. Kontakt ska skapas efter 

räddningsinsats enligt förbundets kvalitetsförklaring. 

Lärande efter insats Utvärdering och erfarenhetskoppling ska göras efter 

räddningsinsatser enligt fastställd plan. 

 

Förbundet ska samverka med andra samhällsaktörer för ökad 

samhällsnytta. 

Förmåga vid förändrad 

hotbild 

Förbundet ska i samverkan med andra 

organisationer säkerställa förmågan att genomföra 

räddningsinsatser vid förändrad hotbild. 

MBU Förbundet ska i samverkan med andra organisationer 

skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i 

uniformsyrken. 

Utbildning nyanlända Förbundet ska i samverkan med andra aktörer informera 

och utbilda nyanlända i syfte att stärka individens förmåga 

till förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vid brand 

eller annan olycka. 

 


