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1. Inledning
Detta handlingsprogram beskriver Sotenäs kommuns arbete inom området skydd mot
olyckor.
1.1 Lagen om skydd mot olyckor -LSO

1 kap 1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv
och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till lokala förhållanden
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
1 kap 3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten i Sotenäs kommun.
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett
handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska
omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande
(räddningstjänst) verksamheten.
Sotenäs, Tanum och Strömstads räddningstjänster har tagit ett bredare grepp om
trygghetsområdet vilket innebär att detta är ett handlingsprogram för skydd mot
oönskade händelser i dessa tre kommuner. Handlingsprogrammet är gällande från
antagningsdatum till nästa handlingsprogram antas.
Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlingsprogram från 2012-06-14.

1.2 Handlingsprogrammet fyller tre huvudsyften:
Syfte I:

Genom att ta del av handlingsprogrammet får du som bor, vistas eller verkar i
kommunen inblick i hur kommunen arbetar med olycksförebyggande arbete tillika
räddningstjänst. Du får reda på hur vi kan hjälpa dig om något inträffar och vad vi
förväntar oss av dig.

Syfte II:

Handlingsprogrammet är kommunens politiska styrdokument och antas av
kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet visar således på den politiska inriktningen för hur kommunen
avser att arbeta i dessa frågor.
Syfte III: Med

detta handlingsprogram är att skapa struktur och samordning i arbetet
med skydd mot oönskade händelser och därigenom öka tryggheten genom att minska
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antalet oönskade händelser och dess konsekvenser i såväl Sotenäs, Tanum och
Strömstads kommuner.

1.3 Den enskildes respektive kommunernas ansvar
Den enskildes ansvar

Den enskilde har ansvaret för sin egen säkerhet och för sitt skydd mot olyckor.
Enskilda kan vara både fysiska och juridiska personer som inte är myndigheter eller
andra offentliga organ. Det kan till exempel vara privatpersoner, företag eller
föreningar. Att enskilda tar detta ansvar är centralt för att minska antalet olyckor och
konsekvenserna av dessa. Samhällets säkerhetsarbete går till stor del ut på att underlätta
för de enskilda att ta sitt ansvar, samt att ha en beredskap för att stötta de enskilda när
de drabbas av olyckor som de inte fullt ut kan hantera själv.
De bestämmelser som finns för skydd mot olyckor i Sverige syftar till att ge
människors liv, hälsa, egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor. Det är de enskilda med stöd av det offentliga som ska åstadkomma detta
skydd.
Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den
enskilde själv eller genom att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det
samhällets skyldighet att ingripa. Olika individer har olika förutsättningar att skydda
sig själva. Stödet från det offentliga behöver således anpassas efter detta.
Det offentligas ansvar

Det offentligas arbete med skydd mot olyckor sker inom all förvaltning. Det kan vara
till exempel vård, skola, socialtjänst och samhällsplanering. Alla ägare och
nyttjanderättshavare av byggnader eller anläggningar har skyldighet att vidta vissa
åtgärder för skydd mot olyckor – oavsett om de är en del av det offentliga eller det
privata. Sveriges kommuner har i uppgift att både stötta och kontrollera de enskildas
skydd mot olyckor. Kommunerna ansvarar bland annat för att ge råd och stöd,
kontrollera att lagen efterföljs genom att utöva tillsyn och genomföra räddningsinsatser
för att stötta de enskilda när de inte kan hantera en olycka själva.
Kommunerna ska 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.
Kommunerna ska ta till vara möjligheterna att utnyttja andra kommuners resurser.
Kommunerna ska genom rådgivning, information eller på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunerna ska i brandförebyggande syfte ansvara för att förbränningsanordningar
samt anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt
(brandskyddskontroll). Dessutom ansvarar kommunerna för att rengöring (sotning) av
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förbränningsanordningar och rökkanaler sker. Kommunen får medge att en
fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.
Kommunerna och de statliga organ som ansvarar för räddningstjänst ska se till att det
finns anordningar för att larma räddnings- enheterna.
Staten arbetar, bland annat genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vars
uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga samt hantera olyckor och
kriser.
Genom Länsstyrelserna utövar staten även tillsyn över kommunernas arbete med skydd
mot olyckor. Staten ansvarar dessutom för att genomföra räddningsinsatser i vissa fall
där kommunerna inte har ett eget ansvar: Sjöräddningstjänst, fjällräddningstjänst och
flygräddningstjänst.
I Lagen om skydd mot olyckor betonas att den enskilde – fysisk eller juridisk person –
har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka
olyckor.
I första hand är det den enskildes skyldighet att själv vidta och bekosta åtgärder för att
förhindra och begränsa olyckor.

1.4 Ordlista
Vilka är det enskilda

Med de enskilda avser vi i denna skrift fysiska och juridiska personer som inte är
myndigheter eller andra offentliga organ. Det kan vara till exempel privatpersoner,
företag eller föreningar.
Vad är en olycka

Med olycka avser vi plötsligt inträffade händelser som har medfört eller kan befaras
medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller som
inträffar utan människors handlande. Som olycka räknas också händelser som beror på
människors handlande eller underlåtenhet att handla. Det gäller oavsett om handlingen
eller underlåtenheten är uppsåtlig eller inte.
Vad är räddningstjänst

Räddningstjänst är de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för
vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom eller miljön.
Vad är respons tid

Responstid är tiden från att ett nödsamtal tas emot till att räddningstjänstresurser är på
plats.
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2. Sotenäs kommun

2.1 Orter/kommundelar

Sotenäs kommun består av många
små samhällen samt några större
tätorter. Som tätorter i kommunen
räknas fetmarkerade:
Bovallstrand
Hunnebostrand
Väjern
Kungshamn
Smögen
Hovenäset
Bohus-Malmön
Askum
Tossene

Figur 1: Sotenäs kommun

Sotenäs landareal uppgår till 138 kvadratkilometer – 1 mil brett och 2,5 mil långt.
Kommunen har ca 9 000 invånare, vilket innebär att befolkningstätheten är cirka 65
invånare per km².
Skagerrak möter Sotenäs kustlinje från Bovallstrand i norr till Kungshamn i söder.
Åbyfjorden och havsvikar förlänger kustlinjen betydligt. Längs skärgården finns
Sveriges saltaste och renaste hav. Här breder skärgården ut sig med sina kobbar och skär.
Det rena och salta vattnet, de släta rödskimrande granitklipporna lockar många att besöka
och njuta av Sotenäs.
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2.2 Geografiska områdesansvar

Räddningstjänstens geografiska områdesansvar utgörs av kommunens geografiska
gräns.
2.3 Ansvar till sjöss och hamnar

Sotenäs kommun ansvarar för räddningsinsatser innanför markerade hamnområden i
bilaga 3. Utanför dessa gränser är det statlig räddningstjänst.

2.4 Avtal med andra organisationer

Sotenäs har ett flertal avtal med andra organisationer som reglerar olika uppdrag och
ansvar, se bilaga 4.

3. Övergripande riskbild för Sotenäs kommun
Handlingsprogrammet ska ange bland annat de risker som finns i kommunen som kan
leda till räddningsinsatser samt att kommunen ska genomföra en riksinventering och en
riskanalys med åtföljande riskbedömning. Detta är en förutsättning för att kommunen
ska kunna planer för hur säkerhetsarbetet skall ordnas. (LSO kap 3 § 8, prop.
2002/03:119
s 48, 107)
Kommunens geografiska läge påverkar i stor utsträckning riskbilden. I kommunen
finns ingen järnväg, ingen flygplats och ingen genomfartstrafik på vägnätet. Riskbilden
kompliceras av de stora årstidsskillnaderna till följd av besöksnäringens stora
koncentration till sommarhalvåret.
Fartygstrafiken i Skagerack är omfattande och precis vid södra kommungränsen ligger
Preemraff, med många tankfartygsrörelser varje år. En stor fartygsolycka är i sig en av
riskerna, eventuella följder genom en oljeskada i den mycket känsliga naturen är en
annan. Kommunen är genom sitt läge utsatt för kraftiga oväder med starka vindar, stora
regn- eller snömängder. De höjda havsvattennivåerna som befaras till följd av
klimatförändringarna kommer på sikt att påverka kommunens riskbild ytterligare.
Utmärkande för flertalet av de olyckor som inträffat inom kommunen under åren 20102014 är att orsaken till händelsen kan relateras till den mänskliga handlingen d v s
felaktiga installationer, felaktiga beslut, tekniskt fel av någon form, av oaktsamhet eller
med avsikt etc.
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3.1 Riskanalys och sårbarhetsanalys för räddningsinsats och
extraordinär händelse

Sårbarheten i dagens samhälle kan hota människors hälsa, vår miljö och/eller stora
ekonomiska värden. Denna sårbarhet kan kopplas samman med risken för att oönskade
händelser kan ske samt kommunens förmåga att hantera det inträffade.
I enlighet med lagstiftningen tar Sotenäs kommuns skadeförebyggande arbete även
utgångspunkt i kommunens risker och sårbarheter. Då dessa risker och sårbarheter bör
hanteras utifrån ett helhetsperspektiv är de sammanställda i en kommunövergripande
risk och sårbarhetsanalys.
Arbetet med, och utformningen av riskanalysen har utförts av kommunens Trygg- och
säkergrupp. I denna grupp ingår räddningstjänsten och samtliga förvaltningar.
Händelser som har liten sannolikhet men medför stora konsekvenser för samhället, är
så kallade allvarliga olyckor. Dessa allvarliga olyckor kräver oftast stora resurser från
räddningstjänsten och av samverkande parter. Exempel på händelser som har lägre
sannolikhet men medför stora konsekvenser är skolbränder, industribränder,
naturolyckor samt transporter med farliga ämnen och kommunikationsolyckor (buss,
fartyg).
Med utgångspunkt i analysen riktas den förebyggande och avhjälpande verksamheten
mot samhällets utveckling och riskbild.
Riskanalysen har som syfte att:

•
•

•

snabba och tidsmässigt oförutsedda händelser, som kallas olyckor, så långt som
möjligt skall kunna förutses och i görligaste mån undvikas.
ge Sotenäs kommuns förtroendevalda och tjänstemän underbyggda
beslutsunderlag i frågor som rör räddningstjänst, fysisk planering,
beredskapsplanering, miljöärenden, vägvalsstyrning av farligt gods och skydd
för befolkningen i fred och under höjd beredskap.
då riskerna i ett modernt samhälle hela tiden förändras, ökar och koncentreras
måste kontinuerlig risk inventering och riskanalys pågå så den förebyggande
och avhjälpande verksamheten kan förändras i takt med samhällets utveckling.

I övrigt utför och granskar räddningstjänsten riskanalyser både i ett större kommunalt
perspektiv och vid enskilda händelser (ex festivaler). Räddningstjänsten granskar även
de riskanalyser som uppförs i samband med tillståndsansökan för brandfarlig vara och
de analyser som industrier med farlig verksamhet upprättar.
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3.2 Kommunikationsleder

Med kommunikationsleder avses i detta fall främst vägarna 171, 872, 174 och 900. På
dessa leder finns risk för mer eller mindre omfattande trafikolyckor och/eller utsläpp av
farliga ämnen/kemikalier.
Antal trafikolyckor Sotenäs räddningstjänst larmats till 2010-2014
Västra Götaland

Turism- och besöksnärings
kommuner

Sotenäs

Antal insatser

insatser per
1000 inv

Antal insatser

insatser per
1000 inv

Antal insatser

insatser per
1000 inv

14592

1,82

3435

2,34

94

2,09

Källa: MSB´s IDA aug 2015.

3.3 Farliga ämnen

Riskerna utgörs huvudsakligen av risken för omfattande brand och eller utsläpp. Flera
av industrierna hanterar organiska peroxider, polyesterplaster och ammoniak mm. Vid
en större brand/utsläpp finns risk för omfattande spridning av giftig rök/gasmoln.
Vanligt förekommande är utsläpp av olja inom hamnområde. Utsläppen kommer såväl
från land som från yrkes- och fritidsbåtar. Av statistiken framgår att denna händelse
ligger lång över genomsnittet.
Antal händelser farliga ämnen Sotenäs räddningstjänst larmats till 2010-2014
Västra Götaland

Turism- och besöksnärings
kommuner

Sotenäs

Antal insatser

insatser per
1000 inv

Antal insatser

insatser per
1000 inv

Antal insatser

insatser per
1000 inv

2061

0,26

577

0,40

65

1,45

Källa: MSB´s IDA aug 2015.
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3.4 Naturolyckor så som översvämningar, oväder, snökaos, storm
och skred/ras.

Kraftigt skyfall eller långvarigt regn har vid vissa tillfällen inneburit att delar av
kommunen har blivit avskärmade. Ett kraftigt och långvarigt regn 2014 resulterade i
att råvattentäkten Tosteröds vatten var nära att bredda.
Den globala havsvattennivåhöjningen i kombination med allt oftare och kraftigare vindar
gör att kommunens områden med låg marknivå utsättas för höga havsvattenstånd, detta
leder inte sällan till begränsad framkomlighet och översvämningar av vägar och
fastigheter samt skador på egendom.
Omfattande snöfall och långa perioder med stark kyla är andra exempel på väder som
kan ställa stora krav på samhällets funktionalitet.
Det finns även ett antal platser inom kommunen som har en förhöjd skredrisk. En
kommunövergripande ras och skredriskkartering är genomförd. Denna kartering ligger
som underlag för prioritering av förebyggande åtgärder samt som underlag i översikt
och detaljplaneprocessen.

Antal översvämningar av vattendrag, ras och stormskada som Sotenäs räddningstjänst
larmats till under åren 2010-2014.
Västra Götaland

Turism- och besöksnärings
kommuner

Sotenäs

Antal insatser

Antal insatser

Antal insatser

2569

631

34

Källa: MSB´s IDA aug 2015
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3.5 Bränder

Flera av kommunens samhällen består av gammal tät trähusbebyggelse med låg
brandteknisk klass. Vid en brand i dessa områden är framkomligheten och en tidig
upptäckt av branden direkt avhängigt möjligheten att förhindra eller begränsa skadorna.
Antal händelser brand i byggnad som Sotenäs räddningstjänst larmats till under åren
2010-2014.
Västra Götaland

Turism- och besöksnärings
kommuner

Sotenäs

Antal insatser

insatser per
1000 inv

Antal insatser

insatser per
1000 inv

Antal insatser

insatser per
1000 inv

8419

1,05

2101

1,45

38

0,85

Källa: MSB´s IDA aug 2015

3.6 Gästhamnar, campingplatser, krogar och restauranger

Under sommarmånaderna är det ofta hög beläggning i kommunens gästhamnar. Under
denna period är förmodligen tiden till upptäckt av en brand mycket kort. Dock ökar risken
för brandspridning bebyggelsen och närliggande båtar.
Kommunen har även ett flertal större och mindre campingplatser. Under högsäsong blir
boendet ofta komprimerat vilket medför en förhöjd risk för brandspridning till andra
boendeenheter.
Under sommarperioden är ett stort antal krogar och restauranger i drift. Dessa är ofta
välbesökta vilket i sig medför vissa risker.
Även större evenemang och festivaler medför vissa risker.

3.7 Vindkraftverk

I samband med reparations och underhållsarbete föreligger en viss olycksrisk för
personalen som utför arbetet. I samband med nedisning av rotorbladen kan så kallad
iskastning förekomma vilket utgör en risk för personer som befinner sig i
vindkraftverkets närhet.
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4. Tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor
Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med
hänsyn till de lokala förhållanden tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Skyddet ska innefatta inte bara räddningsinsatser utan även olycksförebyggande
åtgärder (LSO 1 kap. 1§ prop. 202/03:119 s 132.)
Sotenäs kommun har valt att jämföra sig med sex andra kommuner som grupperas i
turism- och besöks kommuner. De kommuner som valts är Borgholm, Båstad, MalungSälen, Tanum, Strömstad och Åre.
De jämförbara kommunerna har främst valts utifrån invånarantal och det faktum att det
är stora variationer under året av antalet människor som vistas i kommunerna.
Borgholm
10 681 inv.
Tätortsgrad 43,8 %

Båstad
14 419 inv.
69,5 %

Malung-Sälen
9 969 inv.
72,9 %

Sotenäs
9 011 inv.
77,8 %

Strömstad
12 694 inv.
60,4 %

Tanum
12 346 inv.
39,5 %

Åre
10 555 inv.
46,3 %

Kommun

Landareal
totalt, hektar

Landareal tätort,
hektar

Folkmängd
totalt
2010-12-31

Folkmängd i
tätort 2010-12-31

Täthet
totalt,
inv/km2

Täthet i tätort,
inv/km2

Borgholm

68 019

592

10 676

4 723

16

798

Båstad

21 836

1 332

14 278

10 072

65

756

Sotenäs

13 918

603

9 052

7 036

65

1 167

Tanum

92 358

572

12 370

5 050

13

882

Strömstad

47 154

491

11 808

7 354

25

1 498

Malung-Sälen

410 577

2 077

10 356

7 563

3

364

Åre

726 275

771

10 274

5 069

1

657

Tabell: Kommuner med liknande lokala förhållanden
Antal olyckor - vissa olyckstyper - per 1000 invånare där
räddningstjänsten larmats
6,00
År 2010 - 2014

5,00
4,00
2,63

3,00

2,09
2,00
1,00

1,45
0,85

Västra Götalands län
Turism- och besöksnäringskommuner
Tanum
Borgholm
10 681 inv.
Båstad
14 419 inv.
Sotenäs
8 931 inv.
Strömstad
12 694 inv.
Malung-Sälen
9 969 inv.
Åre
10 555 inv.

0,07
0,00
Brand i
byggnad

Brand ej i
byggnad

Trafikolycka

Utsläpp av
farligt ämne

Drunkning/tillbud
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4.1 Antalet olyckor och olyckstyper

De olyckor som redan har inträffat och de olyckor som sker ofta, så kallade
vardagsolyckor, ger en bild av vilka olyckor som kan komma att inträffa i framtiden.
Statistik kan dock inte säga allt om framtiden. Olyckor med låg sannolikhet kanske
aldrig tidigare har inträffat och händelser som ingen har förväntat sig är ofta de som får
störst påverkan på samhället. Sotenäs kommun behöver kunna hantera vardagsolyckan
och samtidigt vara förberedd på mer svårförutsedda och omfattande händelser. Den
totala kapaciteten i Norra Bohuslän har möjlighet att hantera stora olyckor.
4.2 När och hur ofta olyckorna sker

Olyckorna i kommunen fördelar sig i huvudsak jämnt över året men det går att se en
trend ur ett historiskt perspektiv att fler olyckor sker under juli och augusti än andra
månader. Olyckornas karaktär kan trots det variera med årstiderna på vissa sätt, till
exempel sker flest drunkningsolyckor under sommarmånaderna. Antalet insatser skiftar
också typiskt över dygnet med fler utryckningar under dagtid än på natten. Det är sällan
att flera olyckor sker samtidigt som kräver räddningstjänst.
4.3 Var olyckorna sker

Olyckor sker över hela kommunens geografiska område.
Ett fåtal stora olyckor kan få stor påverkan

Huvuddelen av olyckorna i kommunen är begränsade i sin omfattning när det kommer
till tidsåtgång, antalet skadade och resursbehovet för en räddningsinsats. Det finns dock
ingen naturlig övre gräns för en olyckas konsekvenser.
Responstid:
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Responstiden för åren 2010 – 2014 visar att det i Sotenäs kommun tagit kortare tid från
att SOS Alarm tagit emot larmet till räddningstjänstens framkomst till skadeplatsen än
jämförbara kommuner.
För de jämförbara kommuner är det svårt att göra exakta jämförelser. Det finns flera
faktorer som kan påverka responstiden t.ex långa avstånd, trafikleder och korsningar,
samhällsstrukturen med flera mindre tätorter, placeringen av brandstationerna och
anspänningstiderna.
Förekomsten av brandvarnare och typ av byggnad som brinner:

År: 2010 - 2014

Brandvarnarförekomst
Ja
Nej
Okänd

Brand i bostad - Brandvarnarförekomst
Turism- och
Västra
besöksnäringsRiket
Götalands län
kommuner
Antal Andel i
Antal Andel i
Antal
procent
procent
insatser
insatser
insatser

Andel i
procent

Sotenäs
8 931 inv.
Antal Andel i
insatser procent

11 937
7 256
11 142

39
24
37

1 794
1 287
1 682

38
27
35

451
240
642

34
18
48

8
1
8

47
6
47

30 335

100

4 763

100

1 333

100

17

100

Tabell: brandvarnarförekomst

Sotenäs kommun har en högre andel ”okänd” förekomst av brandvarnare än riket och
jämförda kommuner. Detta är räddningstjänstens bedömning efter branden.

År: 2010 - 2014

Byggnadstyp
Flerbostadshus
Fritidshus
Rad-/par-/kedjehus
Villa

Brand i bostad - typ av byggnad
Turism- och
Västra
besöksnäringsRiket
Götalands län
kommuner
Antal
Antal
insatser insatser

14 336
1 355
1 075
13 569

2 374
163
171
2 055

30 335

4 763

Sotenäs
8 931 inv.

insatser
insatser
insatser
Antal
Antal
per
per 1000
per 1000
insatser
insatser
1000 inv
inv
inv

0,30
0,02
0,02
0,26

234
190
32
877

1 333

0,16
0,13
0,02
0,61

1

0,02

1
15

0,02
0,33
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Tabell: brand i bostad – typ av byggnad

I kommunen är det i högre grad villor som drabbas av bränder än andra byggnadstyper.
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5. Vision och mål
5.1 Vision

Kommunens vision är att vi ska skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett tryggt och
säkert samhälle inträffar inga olyckor, inga människor skadas och miljön är oförstörd.
5.2 Nationella mål

De nationella målen, som anges i LSO 1 kap. 1§ och 3§, är riktningsgivande och av
övergripande karaktär som i sin tur ska brytas ner, konkretiseras och förtydligas till
lokalt anpassade verksamhetsmål. Även bör det anges hur räddningsinsatserna kan
genomföras på ett effektivt sätt. Verksamhetsmålen ska utryckas i form av säkerhetsmål
och prestationsmål (prop. 2002/03 s. 42-42)

Under våren 2014 kom också en ny proposition som berör räddningstjänstens
verksamhetsområde. I den slår regeringen fast vissa utvecklingsbehov:
•
•
•

Att styrningen av räddningstjänsten i Sverige ska utgå från nyttan för enskilda
individer och inte från detaljer i resurser och organisation.
Att kommunerna behöver utveckla sina kunskaper och metoder för att inrikta
tillsynen.
Att lärandet från olyckor i större grad bör kunna användas inom andra områden,
t.ex. samhällsbyggnadsprocessen.

Sotenäs kommun jobbar mot dessa nationella mål och ansluter sig till de nationella
strategierna.
5.3 Kommunens mål

Kommunens mål är att skapa ett säkert och tryggt samhälle, vilket innebär att
människor inte utsätts för onödigt lidande eller att allmännyttiga verksamheter kommer
till skada på grund av oförutsedda händelser. Kommunen skall genom förebyggande
insatser så långt som möjligt, förhindra eller minimera risker för skador och störningar
av verksamheter, tillgångar, personal och resurser såväl i fred som under höjd
beredskap.
Verksamhetsmål vid extraordinära händelser

Sotenäs kommuns beredskap skall vid extraordinära händelser ha egen organisation
som kan svara upp mot kraven på omedelbar agerande, uthållighet och samordning av
kommunens åtgärder enligt ansvars- och närhetsprinciperna. Förmågan till anpassning
skall vara styrande i planeringsarbetet. De arbetsformer som normalt gäller i
kommunen skall ändras så lite som möjligt.
Kommunens beredskapsplanering skall enligt givna direktiv präglas av enkelhet,
flexibilitet, överskådlighet, samordning och samverkan.
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Verksamhetsmål för räddningstjänsten

•
•
•

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun ska arbeta för att minska risken för bränder
och andra olyckor som kan leda till räddningsinsats.
Då en olycka har inträffat skall räddningstjänsten på ett professionellt sätt ingripa
vid alla olyckor i kommunen och dess närhet.
Förebyggande brandskyddsarbete, riskanalyser, utbildning, rådgivning och
information ska utföras kontinuerligt till företag, allmänheten och andra
myndigheter.

6 Förebyggande verksamhet
Målet för kommunens förebyggande verksamhet mot bakgrund av de verksamhetsmål
som ställts upp, för att uppfylla de nationella målen skall anges (LSO 3 kap. 3§ prop.
2002/03:119 s 107)

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun skall vara en viktig aktör i samhällets
övergripande arbete med skydd mot olyckor. Det olycksförebyggande arbetet till följd
av brand eller annan olycka har en central roll för organisationen och dess medarbetare.
Arbetet skall vara fokuserat på faserna:
•

före en olycka inträffar (förebyggande)

•

efter det att olyckan inträffat (orsaksutredning av olyckan).

Förebyggandearbetet skall vara flexibelt och bygga på statistik över vilken typ av
olyckor som är mest frekventa och som har störst påverkan på människa, egendom och
miljö. Utifrån dessa kunskaper skall utbildningsinsatser, tillsynsverksamhet samt
informationskampanjer utformas.

6.1 Information och rådgivning

En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. (LSO 3 kap. 2 §)
Information och rådgivning är ett viktigt instrument i arbetet med skydd mot olyckor.
Kommunen skall genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att
fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.
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Genom sitt uppdrag är det räddningstjänsten som skall uppfylla detta krav gentemot
kommunens invånare inom dess kompetensområde. Dessutom skall räddningstjänsten
utifrån sitt myndighetsuppdrag bistå andra myndigheter och organisationer.
Allmänheten skall på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med räddningstjänsten för
att ställa frågor och kunna få svar.
Räddningstjänsten skall aktivt använda information som ett verktyg för att höja
medvetenheten och kunskaperna i samhället omkring brandskydd, inträffade olyckor
och riskhantering.
För att verka för skydd mot andra olyckor än bränder finns följande grupper som
arbetar förebyggande:
•
•
•
•

Säker & Trygg grupp
Skolskjuts grupp
Förebyggande grupp norra Bohuslän
Suicid förebyggande grupp

6.2 Faktorer som styr information och rådgivningsinsatser:

•
•
•
•
•
•
•
•

Antalet bostadsbränder
Antalet skadade och omkomna i bostadsbränder
Anlagda bränder
Äldres säkerhet i boendemiljö
Barn och ungdomars säkerhet i hem och fritidsmiljö
Personer med särskilda behov
Insatsstatistik baserad på händelsetyp i kommunen
Nationella inträffade och uppmärksammade händelser samt
händelseutvecklingen i samhället
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6.3 Utbildning

En kommun kan genom utbildningsverksamhet bidra till den enskildes egen säkerhet
och möjlighet att fullgöra sina skyldigheter. (LSO 3kap.2§ prop 2002:0319 sid 107)

Följande utbildningar ska erbjudas allmänheten:
-

Allmän brandkunskap
Hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare
Anpassad brandskyddsutbildning/ information för personer med
funktionshinder och deras anhöriga
Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Årlig brandutbildning till skolans hög och mellanstadier.
Utrymningsövningar för skola och omsorg
Utbildning i skydd mot andra olyckor än bränder, Hem och fritidsutbildning
(HOF)

6.4 Sotning och brandskyddskontroll

En kommun skall 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 skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och
därmed jämförbara utrymmen. (LSO 3kap.4§)
Rengöring och brandskyddskontroll utförs av avtalad entreprenör och självfinansieras
genom avgifter. Räddningschefen ansvarar för upphandling av entreprenör samt
formulering av frister som skall gälla i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar om tillstånd till egen sotning (kan delegeras av nämnden till
Räddningschefen) samt frågor om vitesförelägganden.
Kommunstyrelsen äger rätt att kontrollera den föreskrivna sotningen och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter inom såväl den tekniska som den administrativa delen
av verksamheten.
Entreprenören är gentemot kommunstyrelsen ansvarig för fullgörandet av de uppgifter
som anges i avtalet.
Rengöraren skall ha genomgått MSB s utbildning eller likvärdig erfarenhet.
Räddningstjänsten utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt om att själva få
utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter någon annan behörig sotare utföra
rengöringen på sin fastighet.
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6.5 Sotning

Det finns ca 2630 anläggningar som skall sotas i kommunen, ink limkanaler i storkök.
2016-06-01 har 20 personer medgivande att utföra egensotning.
6.6 Brandskyddskontroller

Objekt som ska genomgå brandskydds-kontroll delas upp i 2-års objekt, 3-årsobjekt
och 6-årsobjekt. 2-årsobjekt är imkanaler i storkök, 3-årsobjekt vid normal drift med
tung eldningsolja eller fast bränsle. 6-årsobjekt vid lägre användande, t.ex. fritidshus,
samt pelletsanläggningar.
6.7 Olycksundersökning

10 § När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur
insatsen har genomförts. Den som utför en undersökning enligt första stycket har rätt
att få tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

Olycksutredningar skall efter genomförda räddningsinsatser genomföras enligt LSO
men också djupstuderas vid de tillfällen det bedöms intressant. Syftet är att förhindra
liknande olyckor och öka räddningstjänstens kunskap och effektivitet.
Olyckor med dödlig utgång och när räddningstjänstpersonal skadas skall alltid
djupstuderas.
Styrkeledare gör en första olycksutredning i samband med ifyllande av insatsrapporten.
Personal med kompetens inom olycksutredning ansvarar för olycksutredningar som
djupstuderas.
Vid trafikolyckor med dödlig utgång deltar räddningstjänsten i olycksundersökningar
tillsammans med trafikverket och polis. Förslag på åtgärder för att förhindra liknande
olyckor ska förmedlas till den myndighet som är ansvarig inom respektive område.

6.8 Tillsyn – allmänt

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen utövas av en kommun inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller, i fråga om statlig räddningstjänst,
den myndighet som regeringen bestämmer, utövar den centrala tillsynen. (LSO 5 kap 1§.
Lag (2008:1405).
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Strategi för tillsynsverksamheten

Tillsyn utförs för att säkerställa att de krav som ställs i LSO och LBE och därtill hörande
föreskrifter efterlevs. Syftet är att förebygga bränder och andra olyckor samt minska
skador till följd av dessa. Tillsyn kan vara planerad eller behovsrelaterad.
Räddningstjänsten skall rapportera förelägganden och avvikelser i tillsynsarbetet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreläggande med vite eller förbud med vite skall beslutas av kommunstyrelsen.

6.9 Lagstöd för tillsynsverksamheten

Tillsynen är ordnad enligt följande:
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § görs över byggnader, anläggningar och verksamheter för
att säkerställa ett skäligt brandskydd. Tillsyn enligt LSO 2 kap. 3 § innebär kontroll av
de byggnader, anläggningar och nyttjanderättshavare som omfattas av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om skriftlig redogörelse av
brandskyddet (SRVFS 2003:10).
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § görs på de anläggningar som länsstyrelsen beslutar att
verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor
eller miljö.
Tillsyn enligt LBE 16 § görs avseende hanteringen av brandfarliga och explosiva varor.
Nedanstående lagrum är styrande för den förebyggande verksamheten
•
•
•
•
•
•

Lagen om skydd mot olyckor LSO, SFS 2003:778
Förordningen om skydd mot olyckor FSO, SFS 2003:789
Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE, SFS 2010:1011
Förordningen om brandfarliga och explosiva varor FBE, SFS 2010:1075
Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet,
SRVFS 2003:10
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om Systematiskt
brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3
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6.10 Tillsynsförrättares förordnande och kompetens

•
•
•

•
•
•

Tillsyns förrättare utses av kommunens räddningschef.
Den som är utsedd att genomföra tillsyn enligt LSO och LBE skall ha
erforderlig utbildning och kunskap.
För att genomföra tillsyn enligt LSO och LBE på enklare objekt skall
tillsynsförättaren ha genomgått MSB´s utbildning för tillsyn och
olycksförebyggande kurs A eller motsvarande.
Det förebyggande arbetet är organiserat enlig följande:
Räddningschefens tjänst 20 %, Stf Räddningschefs tjänst 90 %.
För att genomföra tillsyn enligt LSO och LBE på särskilda objekt skall
tillsynsförättaren ha genomgått MSBs utbildning för tillsyn och
olycksförebyggande kurs B eller motsvarande.

6.11 Tillsynsintervall för tillsyn enligt LSO och LBE

Tiden mellan tillsynerna beslutas normalt av tillsynsförättaren i samråd med
räddningschefen med hänsyn till den risk för brand eller annan olycka som föreligger.
Tillsynsintervallet baseras även på hur ägaren och/eller nyttjanderättshavaren arbetar
med det systematiska brandskyddsarbetet för verksamheten, byggnaden och
organisationen.
Räddningschefen och av räddningschefen delegerad tillsynsförättaren kan även besluta
att tillsyn skall ske på objekt med likartade verksamheter i så kallad tematillsyn, vilket
innebär att räddningstjänsten kan frångå planerat tillsynsintervall. Underlag för en
sådan bedömning kan vara lokala eller nationella inträffade händelser eller rapporter.
Tillsynsintervallen varierar mellan 1-4 år beroende på objektstyp, det systematiska
brandskyddsarbetet, det byggnadstekniska brandskyddet samt de risker och
konsekvenser som en brand eller annan olycka kan innebära.
Faktorer som styr urvalet av planerad tillsyn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor risk för brand eller stora konsekvenser i händelse av brand.
Behovet av ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete.
Erfarenheter från utförda brand- och olycksorsaksutredningar.
Erfarenheter från tidigare tillsyner.
Väsentliga eller ofta förekommande samhällsförändringar som påverkar
brandskyddet, exempelvis risken för anlagd brand.
Verksamhet med serveringstillstånd.
Verksamhet med tillstånd att hantera brandfarlig och explosiv vara.
Insatsstatistik baserad på händelsetyp i kommunen
Nationella inträffade och uppmärksammade händelser samt
händelseutvecklingen i samhället
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Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning (särskild tillsyn):

•
•
•
•
•
•
•
•

Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om serveringstillstånd.
Tillsyn vid nybyggnation.
Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet.
Tillsyn på begäran av andra myndigheter.
Tillsyn vid ansökan om tillstånd enligt LBE (SFS 2010:1011).
Tillsyn baserad på objektserfarenhet.
Gemensam tillsyn med andra myndigheter och kommunala instanser.

6.12 Tillsyn hamnar och badplatser

Sotenäs kommun är en turistkommun som ökar från ca 9 000 invånare till 50 – 60 000
personer under de mest hektiska veckorna sommartid. Trycket på gästhamnar, bryggor
och båtplatser är stort under sommarmånaderna. Säkerheten runt dessa platser skall
dokumenteras av nyttjanderättshavare genom egenkontroll av livräddningsutrustning
samt regelbunden tillsyn av räddningstjänsten.

6.13 Tillsyn brandfarlig vara

Frister och omfattning för tillsyn av brandfarlig vara finns inte reglerade i
lagstiftningen utan kan bestämmas av den myndighet som utövar tillsynen. För att
underlätta tillsynsverksamheten både för räddningstjänsten och verksamhetsutövaren så
kommer tillsyn av LSO och tillsyn LBE göras samtidigt. Frister för tillsynen enligt
LSO och LBE kommer att samordnas.

6.14 2:4 anläggningar

Länsstyrelsen fastställer vilka anläggningar som omfattas av kraven i 2 kap 4 § lagen
om skydd mot olyckor. I Sotenäs kommun finns inte några objekt som omfattas av
regelverket.

6.15 Tillsynsplan

Räddningstjänsten skall fastställa en tillsynsplan. I planen skall beskrivas vilka
beslutsunderlag som ligger till grund för tillsyn samt var och hur tillsyn skall
genomföras. Planen skall revideras minst en gång per år. Räddningstjänsten skall även
hålla ett register över de verksamheter och byggnader som omfattas av tillsyn.
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6.16 Tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara

Räddningstjänsten skall vara tillståndsmyndighet för hantering av brandfarlig och
explosiv vara enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara SFS 2010:1011.
Verksamheten skall bedrivas på ett effektivt sätt för att ge sökande en god service. Svar
på ansökan skall ske skyndsamt dock senast 3 månader från det att fullständig ansökan
inkommit till räddningstjänsten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av
ärendet får handläggningen utökas med ytterligare 3 månader.
6.17 Samverkan

Räddningstjänsten samverkar inom den förebyggande verksamheten med de flesta
myndigheter som har verksamheter inom Sotenäs kommun.
Regional samverkan

Ansvariga för förebyggande verksamheterna på räddningstjänsterna i Norra Bohuslän
träffas regelbundet för fortbildning samt erfarenhetsutbyte.
Samverkan och förebyggande verksamhet

Enligt 3 kap. 1 § LSO ska kommunen verka för skydd mot andra olyckor än bränder.
Intentionerna i LSO är en tydlig uppmaning till kommunen att främja samverkan med
olika aktörer och ta initiativ till samarbete inom det olycks- och skadeförebyggande
arbetet inom kommunen. Uppmaningen baseras på att samverkan är en förutsättning för
en effektiv förebyggande verksamhet inom kommunen. I det skadeförebyggande
arbetet samverkar räddningstjänsten främst med följande aktörer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen
Kommunala avdelningar inom trafik, miljö, skola och omsorg
Arbeta mot Svenska livräddningssällskapets koncept ”vattensäker kommun”
Andra räddningstjänster i regionen
Polis
Ambulans
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
Trafikverket på regional nivå och trafiksäkerhetsorganisationer
Branschorganisationer inom det rörliga friluftslivet
Svenska Brandskyddsföreningen
Medborgarorganisationer, föreningar och byalag
Regionala och statliga myndigheter som berörs av riskanalysarbetet,
krishanteringsfrågor och de prioriterade riskfrågorna i detta handlingsprogram

Remisser

Räddningstjänsten skall hålla resurser och kompetens för att kunna svara på remisser
och andra förfrågningar från andra myndigheter.
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Remissförfrågningar som inkommer till räddningstjänsten är bland annat från
byggnadsnämnden, tillståndsärenden från polisen och tillståndsärenden från den
kommunala instans som hanterar tillstånd för servering av alkohol.

6.18 Plan- och byggprocessen

Räddningstjänsten skall hålla resurser och kompetens för att kunna svara på remisser
och andra förfrågningar från övriga myndigheter. Plan- och byggprocess som
kommunen ansvarar för utgör en stomme i samhällets arbete med skydd mot olyckor
och lägger grunden till ett tryggt och säkert samhälle.
Räddningstjänsten innehar genom sina uppdrag en viktig kompetens och erfarenheter
som skall komma kommunen till del i detta arbete. Räddningstjänsten skall därför
aktivt och på ett naturligt sätt delta i alla relevanta delar i denna process. En del av detta
arbete består i att granska de brandskyddsbeskrivningar som upprättas i samband med
en nybyggnation.
Genom detta utgör därmed räddningstjänsten ett stöd till kommunens plan och
byggavdelning vid brand- och riskrelaterade frågor.

6.19 Eldningsförbud

Beslut om eldningsförbud och liknande åtgärder för att förebygga bränder regleras i
Förordningen skydd mot olyckor (FSO) 2 kap. 7 §. I kommunen finns en föreskrift som
reglerar när utfärdande av eldningsförbud sker. Eldningsförbud införs med automatik
vid brandriskprognos 4, 5 eller 5E. Siffrorna kan översättas i torrt, mycket torrt och
extremt torrt. När eldningsförbud råder ska det anslås på kommunens anslagstavla samt
meddelas på kommunens hemsida www.sotenas.se

6.20 Brandskydd i tät trähusbebyggelse

Kommunens övergripande riskanalys tar upp brand i tätbebyggda områden med äldre
trähus som en särskilt stor risk. Då det i stor utsträckning saknas byggnadstekniska
lösningar eller begränsningar i form av tillräckliga avstånd mellan byggnader kan en
brand sprida sig mycket snabbt och vara mycket svår att släcka. Räddningstjänsten har
därför arbetat fram en brandskyddsstrategi för ”Gamla Smögen”. Strategin är politiskt
antagen och redovisar konkreta åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna
av en brand i den täta bebyggelsen.
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6:21 Säkerhetsmål - den enskildes förmåga att agera vid en olycka.

Erbjuda brandskyddsutbildning för kommunens anställda, företag, innevånare och
föreningar.
-

Årligen utbilda elever i åk 6 och 9 i brandskydd och fritidsolyckor.

-

Erbjuda 2 st utbildningstillfälle i brand-skydd för personer med funktionshinder och deras anhöriga.

-

Genomföra hjärt- lung (HLR) utbildningar efter önskemål.

-

Genomföra tillsynsplanen med ca 50 tillsyner enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

-

Vara med vid gemensamma kvällstillsyner minst fyra gånger per år.

-

Driva arbetet i enlighet med den upprättade och antagna brandskyddsstrategin.
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7. Räddningsinsats
Med räddningstjänst menas enligt Lagen om skydd mot olyckor insatser som staten
eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för
att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö”.(LSO 1 kap 2§)
Lagen tydliggör även vilka kriterier som ska gälla för att det ska röra sig om
räddningstjänst och därmed vara statens eller kommunens uppgift.
”Staten eller en kommun skall ansvaraför en räddningsinsats endast om detta är
motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.” (LSO 1 kap 2§)

7.1 Räddningstjänstens ledning

I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men
får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare. (LSO 3 kap.
16§). Räddningschefen, leder räddningstjänstens verksamhet samt är ansvarig för att
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad enligt LSO. Räddningschefen utser behörig
personal (räddningsledare) som kan leda en räddningsinsats.

7.2 Räddningstjänstens förmåga

Vid normalberedskap finns räddningsstyrkor placerade i Kungshamn och
Hunnebostrand samt ett brandvärn på Bohus-Malmön. Dessa ska kunna ingripa vid
olyckor som hotar liv och hälsa, egendom och miljö. Utifrån aktuell händelse byggs
resurserna upp och förmågan skapas ute på skadeplats.
Räddningstjänsten ska aktivt verka för att bedriva utvecklingsarbete och
kompetenshöjande åtgärder inom den operativa förmågan.
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7.3 Insatsförmåga
Förmåga vid mindre olyckor under normal beredskap

Räddningsstyrkorna i Sotenäs kommun har förmågan att självständigt klara av någon
följande olyckshändelser:











Invändig livräddning med rökdykare.
Släckning eller begränsning av brand i mindre byggnad, t ex normalstor
lägenhet eller villa.
Släckning eller begränsning av mindre brand i det fria.
Släckning av spillbrand (max 300m²) vid tankbilsolycka.
Losstagning av fastklämda personer, t.ex. vid trafikolyckor.
Räddningsinsatser i hamnar och sjöar.
Räddningsinsats med vattendykning
Livräddning vid kemikalieolycka.
Omhändertagande av mindre utsläpp av kemikalier.
Bekämpning av mindre oljeutsläpp. Och övrigt t.ex. ras, skred, översvämning,
elolycka mm.

Förmåga vid större olyckor under normal beredskap

Samverkan med andra räddningstjänster i norra Bohuslän, gör att det även finns en
förmåga att hantera större olyckor eller flera samtida olyckor. Samverkan ger också en
större uthållighet i organisationen vid långvariga insatser. Med hjälp från annan station
kan räddningstjänsten klara av:
•
•
•
•
•
•

Att påbörja en insats med rökdykare i hög riskmiljö och med krav på
skyddsgrupp.
Släckning eller begränsning av stora bränder, t ex vindsbränder eller brand i
stora byggnader
Släckning eller begränsning av större brand i det fria
Avancerad livräddning vid trafikolycka
Begränsning av större utflöde av kemikalier
Upprätta uppsamlingsplats- och saneringsplats för skadade

Avvikelser från normalberedskap kan ske i samband med flera räddningsinsatser eller
vid särskilda omständigheter. Riskbilden runt och på Smögen har medfört en planlagd
utökning av räddningsresurser. Till exempel två stationslarm vid brand i byggnad.
Räddningsinsatser som förstärkning till annan kommun innebär att beredskapen för nya
händelser minskar.
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7.4 Räddningsinsats: särskilda händelser.
Öar och skärgård

Olycka på/i vatten, eller på ö utan vägförbindelse är en lågfrekvent händelse på
Bohuskusten trots omfattande skärgårds- och vattenområden. En olycka som inträffar
på/i vatten eller på ö utan vägförbindelse behöver hanteras annorlunda än vad som hade
varit fallet om den inträffat på fastlandet. Typsituationen omfattar en insatsmiljö som
kräver särskilda förberedelser och resurser. Totalt dog 129 personer i
drunkningsolyckor i Sverige under 2013.

Den enskildes ansvar

Man kan betrakta olyckorna inom detta område som två kategorier:
-

drunkningstillbud och övriga olyckor på/i vatten.
olyckor på öar utan vägförbindelse.

Vid drunkningstillbud är tidsaspekten avgörande för skadeutfallet. Olyckor som
inträffar på öar utan fast vägförbindelse liknar olyckor på fastlandet, men med den
skillnaden att transporter över vatten tillkommer som en förutsättning för att nå den
drabbade, vilket ofta är begränsande i vilka resurser som kan fås till platsen och hur
snabbt. För räddningsinsatser på de öar som saknar broförbindelser med kommunen i
övrigt, skall det finnas en lämplig båt (motsvarande) som samtidigt minst, förutom
eventuell besättning, kan transportera en räddningsstyrka om fem personer.
Drunkning

Förmåga att ytlivrädda finns på varje station och en gemensam
räddningsdykarorganisation för Norra Bohuslän finns i Sotenäs.
Vindkraftverk

Räddningstjänsten Sotenäs har inte egen förmåga att hantera höghöjdsräddning från
vindkraftverk. Vid händelse i vindkraftverk behöver räddningstjänsten samverka med
andra organisationer för att kunna genomföra en räddningsinsats.
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7.5 Beredskapsstyrkor/värn

Beredskapsstyrkor finns i Kungshamn och Hunnebostrand. Det finns även ett frivilligt
brandvärn på Malmön (Bohus-Malmön).
Ort
Kungshamn
Hunnebostrand
Bohus-Malmön

Styrka
5
4

Anspänningstid
5 minuter
5 minuter
5/20 minuter

Räddningsstyrkorna når huvuddelen av kommunens invånare enligt nedanstående
ungefärliga responstider, se tabell och insatstider i bilaga 1 och 2.
Ort/kommundel
Kungshamn
Hunnebostrand
Smögen
Bovallstrand
Väjern
Hovenäset
Smögen-Klevenområdet
Bohus-Malmön
Åby

Responstider
< 10 min
< 10 min
< 10 min
< 10 min
< 10 min
< 10 min
< 20 min
< 20 min
< 20 min

Avvikelser från normalberedskap kan ske i samband med flera räddningsinsatser eller
vid särskilda omständigheter. Beslut om avvikelse fattas av räddningschefen.
Räddningsinsatser som förstärkning till annan kommun innebär att beredskapen för nya
händelser minskar. Beslut om avvikelse fattas av räddningschef eller insatsledare.
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7.6 Kompetens

Den personal som för kommunens räkning har att leda samt genomföra och följa upp
räddningsinsatser ska genom utbildning och erfarenhet ha kompetens som behövs för
att försäkra allmänheten en tillfredställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala
riskbilden (LSO 3 kap. 14§, prop. 2002/03:119 s.113)I tabellen redovisas den lägsta
kompetens som behövs för att försäkra allmänheten om en tillfredsställande
utbildningsnivå på den personal som har till uppgift att genomföra uppdraget.

Funktion
Räddningschef

Kompetens
Brandingenjör,
Brandmästare alt
Räddningsledning B +
Tillsyn B

Stf
räddningschef

Brandingenjör,
Brandmästare alt
Räddningsledning B +
Tillsyn B

Tillsynsinspektör

Tillsyn A alt Tillsyn B

Räddningschef i
beredskap

Brandingenjör,
Brandmästare alt
Räddningsledning B +
Tillsyn B

Insatsledare

Brandingenjör,
Brandmästare alt
Räddningsledning B +
Tillsyn B

Styrkeledare

Räddningsledning A,
Brandförman deltid

Brandman RiB

Räddningsinsats/ Skydd
mot olyckor
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7.7 Mål: Snabb hjälp till de enskilda
Responstid

En av de viktigaste aspekterna för räddningstjänstverksamhet som kopplar direkt till de
nationella målen i LSO är snabb hjälp till de enskilda. Detta har vi brutit ned i
målsättningar för hur kommunen ska hjälpa de enskilda och samhället
För den som ringer ett 112-samtal är tiden till att hjälp anländer av stor betydelse.
Tiden från att ett nödsamtal tas emot till att räddningstjänstresurser är på plats kallas för
responstid.
För att bedöma hur snabba vi är följer vi upp responstiden, eftersom den är
uppföljningsbar och relevant för de enskilda.
•
•
•

Medianen av responstiden ska minska.
Responstiden vid olyckor ska understiga 13 minuter i 50 % av fallen.
Responstiden vid olyckor ska dock inte överstiga - 30 minuter.

Dessa mål följer vi upp genom att titta på följande:
•
•
•
•

Responstidens fördelning
Responstidens fördelning på platser med fast vägförbindelse.
Responstidens fördelning på öar utan fast vägförbindelse.
Antal insatser där insatsen fördröjts.

Dessutom gör vi en speciell uppföljning av insatser med relativt långa insatstider för att
skapa en bild av vilka egenskaper dessa fall har och möjliggöra åtgärder för att korta
responstiderna.
7.8 Mål: Antalet bränder i det fria och dess konsekvenser ska
minska

Sotenäs skiljer sig lite då det gäller ”bränder i det fria” i förhållande till de jämförda
kommunerna och Västra Götalands län. Det har under perioden 2010 – 2014 inträffat
fler bränder än jämförelsekommunerna.
•

Antalet bränder och dess konsekvenser ska minska.

Dessa mål följer vi upp genom följande:
•
•

Kontinuerligt genomföra övningar i syfta att höja förmågan att agera vid en
brand.
Utvärdera räddningsinsatser. Samverka med andra berörda myndigheter och
informera allmänheten om risker.
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7.9 Mål: Olycksutredningar

Fördjupade olycksundersökningar skall utföras av räddningstjänsten enligt följande:
• bränder i bostäder
• alla insatser med allvarligt skadade eller döda personer
• alla insatser med personer över 65 år eller funktionshindrade inblandade
• alla drunkningsolyckor/tillbud
Att räddningstjänsten ska delta vid olycksutredningar rörande dödsolyckor på väg
tillsammans med trafikverket och polisen.

7.10 Brandvattenförsörjning

Inom de områden i kommunen som räddningschefen anvisar skall det finnas
brandposter anslutna.
Brandpostsystemet skall vara utfört i enlighet med Svenska Vatten AB anvisningar.
Alternativsystemet med utglesning av brandposter används inom delar av kommunen
där det föreligger liten risk för omfattande bränder med spridningsrisk.
För att kompensera detta skall det finnas tankfordon med en minsta kapacitet på 10
kbm.
Skötselansvar

Kommunens ansvariga aktör för VA ansvarar för skötsel, drift och underhåll av
brandposter, branddammar och vattentag. Brandposter och vattentag skall vara tydligt
markerade, tillgängliga samt i brukbart skick.
VA-avdelning skall alltid i god tid underrätta räddningstjänsten om ev. avstängning och
eller andra förändringar i vattenledningar och brandposter. Vintertid skall
brandposterna vara tillgängliga samt i brukbart skick enligt prioriteringslista.
Ett nära samarbete skall bedrivas mellan räddningstjänsten och ansvarig aktör för
brandvattenförsörjningen.
Räddningstjänsten skall löpande ha tillgång till aktuellt kartmaterial och annan
nödvändig geo-data avseende brandposternas och vattentagens läge liksom
kvalitetssäkring att brandvattennätet och branddammarna levererar nödvändiga
vattenvolymer.
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7.11 Alarmering och varning till allmänheten

Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma räddningstjänsten i Sotenäs via
nödnummer 112. Utlarmning av räddningstjänsten verkställs av SOS Alarm AB genom
förutbestämda larmplaner. Utlarmningen säkerställs genom tre av varandra oberoende
larmvägar; digital utlarmning via ADSL, RAKEL och via egen larmutrustning. Via
egen utrustning sker utlarmning från merparten av de anläggningar och fastigheter som
har automatiskt brandlarm.
Information eller varning till allmänheten i samband med räddningsinsatser ska vid
behov tillgodoses genom räddningsledarens försorg. Räddningsledaren kan även via
radio och television sända myndighetsmeddelande i form av varningsmeddelande,
informationsmeddelande eller servicemeddelande. Vid avbrott eller störningar i
alarmerings- funktionen kan allmänheten larma räddningstjänsten från respektive
räddningsstation eller via utställda räddningsfordon i kommunen.

7.12 Samverkan

Genom samverkansavtal med kommunerna Tanum, Strömstad finns kontinuerligt
räddningschef och en insatsledare i beredskap. Dessa har det övergripande ansvaret för
ledning och samordning av den operativa räddningstjänsten i de tre kommunerna.
Räddningschef i beredskap och insatsledare har 90 sekunders svarstid.
Räddningstjänsten Sotenäs har avtal med ett flertal olika aktörer, se bilaga 4.

7.13 Västra Götalands region

Enligt avtal med Nu- sjukvården utför räddningstjänsten, IVPA - i väntan på ambulans,
enligt nedan-stående:
•
•

Potentiellt hjärtstopp, utan normal andning (medvetslöshet)
IVPA ska alltid larmas oavsett närhet till ambulans.

Suicidprevention ingår i räddningstjänstens åtagande enligt LSO 1 kap 2§ behovet
av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaden för insatsen samt
omständigheterna i övrigt.
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7.14 Hamnar och deras gränser i vattnet

En kommun ska i förekommande fall lämna uppgifter om hamnar och deras gränser i
vattnet (FSO 3 kap. 3§)

Räddningstjänsten Sotenäs ansvarar för räddningstjänst inom kommunens vattengräns,
se bilaga 3. Utanför dessa områden är det att betrakta som statlig räddningstjänst där
Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst och Kustbevakningen ansvarar för
miljöräddningstjänst.

7.15 Förmåga under höjd beredskap

Tid för anpassning till eventuell höjd beredskap har under de senaste decennierna varit
mer än 10 år men med det rådande säkerhetspolitiska läget innebär det att dagens
världsläge har förändrats de senaste två-tre åren och skapat andra förutsättningar.
Synen på både det militära försvaret som på det civila försvaret har förändrats.
Kommunen har i dagsläget ingen planering inför höjd beredskap. Om nya riktlinjer
kommer från regeringen avser Sotenäs kommun avsätta resurser för planering, övning
och utbildning.
Viss utrustning för räddningstjänst under höjd beredskap finns kvar sedan tidigare och
kommer att behållas och ses över under de kommande fyra åren.
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8. Egenkontroll och uppföljning
De nationella målen och den övergripande visionen samt verksamhetsmålen som anges i
handlingsprogrammet används för planering av aktiviteter i räddningstjänstens årliga
verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen som löper ett år i taget medger stor flexibilitet att justera
verksamheten utifrån uppnådda resultat.
Uppföljningarna utförs fyra gånger per år och rapporteras till kommunstyrelsen.
Uppföljningarna görs till stor del genom nyckeltalsmätning och analys. För att följa upp
om likvärdigt skydd i nationellt perspektiv uppnås görs en jämförelse med likvärdiga
kommuner.
Genomförda insatser följs upp i olika omfattningar beroende på insatsens komplexitet
och konsekvensutfall. I en del fall genomförs även intervjuer med drabbade för att följa
upp deras förmåga att förebygga och ingripa. Det gäller även deras uppfattade känsla av
trygghet och säkerhet.
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Bilaga 1, insatstider för Kungshamn
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Bilaga 2, insatstider för Hunnebostrand
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Bilaga 3, hamnområden
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Bilaga 4, avtal om samverkan

Följande samverkansavtal finns upprättade för Sotenäs kommun;

•

Gemensam Insatsledare/RCB med Tanum och Strömstads kommuners
räddningstjänst.

•

Räddningstjänstavtal avtal om kemsamverkan, specialistfunktion för keminsats
utgörs av stationerna i Uddevalla, Brastad och Strömstad (Regionsavtal).

•

Samverkansavtal ömsesidig hjälp inom räddningsregionen i samband med
insatser av större omfattning. (Regionsavtal)

•

Avtal med sjukvårdshuvudmannen om sjuktransporter i terräng.

•

Avtal om hjälp i Västra Götalands län vid större räddningsinsatser.

•

Räddningstjänstsamverkan – stabsstöd vid större händelser i Västra Götaland.

•

Avtal med SOS Alarm om alarmeringstjänster i kommunen.

•

Avtal om utbildning för C-körkort.

•

Avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB om
återställning med ersättning efter olycka på väg.

•

Räddningsdykavtal med Norra Bohusläns kommuner.

•

Avtal om IVPA larm med NU-sjukvården.

•

Avtal om Enhetschef i beredskap för omsorgen i Sotenäs och Tanums kommuner

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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