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1 Inledning/sammanfattning
Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunfullmäktige minst
en gång per mandatperiod anta ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder till skydd
mot olyckor och ett handlingsprogram för operativ räddningstjänst. De båda handlingsprogrammen kan samordnas till ett gemensamt vilket Strängnäs kommun har valt att
göra. Det pågår ett nationellt arbete med revidering av LSO och en proposition om detta
kommer att lämnas till riksdagen under senhösten 2020. Hur detta kommer att påverka
handlingsprogrammens utformning i framtiden är ännu inte helt klart.
Den statistik som finns i handlingsprogrammet har hämtats från bland annat
Socialstyrelsen, informationssystemet IDA hos Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), ”Öppna jämförelser” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
samt från kommunens egna verksamheter.
Ett olycksförebyggande arbete på bred front bygger på att politiker och anställda i olika
verksamheter blir medvetna om riskerna i kommunen och hur man kan jobba med att
reducera dem. Det är också viktigt att all personal som arbetar med operativ räddningstjänst även på något sätt är delaktiga i det förebyggande arbetet. Ett antal mål har ställts
upp i syfte att främja både kommunens och den enskildes förmåga att skydda sig själv
och sin omgivning. Handlingsprogrammet är grunden för kommunens målsättning och
ambitionsnivå när det gäller skydd mot olyckor, både förebyggande och operativt.
Den del av handlingsprogrammet som avser förebyggande åtgärder är helt inriktad på
olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Med det menas i första hand bränder,
trafikolyckor, olyckor med kemikalier och drunkningsolyckor. Varje kontor i kommunen
förutsätts jobba aktivt med att förebygga olyckor inom sitt verksamhetsområde. Det
gäller exempelvis säkerhet vid skolskjutsar, badplatser, i trafiken och i kommunala
byggnader. I arbetet ska samverkan ske med andra berörda myndigheter och
organisationer, både lokalt och regionalt.
Varje år inträffar personskador och flera dödsfall i Strängnäs kommun med en orsak som
kallas för ”avsiktlig självdestruktiv handling”, alltså suicid (självmord). En annan typ av
händelser som kan leda till allvarliga skador, i värsta fall med dödlig utgång, är fallskador
där det framförallt handlar om äldre personer som har ramlat. Förebyggande åtgärder för
att motverka dessa typer av skador hanteras av socialnämnden och behandlas inte i detta
handlingsprogram. När det gäller larm avseende hot om suicid samarbetar
räddningstjänsten sedan många år operativt ihop med polisen och ambulanssjukvården.
All räddningstjänst som bedrivs i kommunen är normalt ett kommunalt ansvar. Det finns
dock några undantag då statliga myndigheter har ansvaret enligt gällande lagstiftning, när
det gäller Strängnäs kommun framförallt vid händelser på Mälaren och vid eftersök av
försvunna personer.
Kommunens räddningstjänst ska ha tre brandstationer med materiel och personal i
beredskap (Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk). Beredskapsstyrkorna i
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kommunen ska dygnet runt bestå av sammanlagt minst 16 personer varav 6
heltidsanställda och 10 RIB-anställda. Genom samverkan med grannkommuner och andra
aktörer kan ytterligare resurser tillföras vid behov.
När det gäller ledning av operativa insatser är Strängnäs kommun sedan 2016 med i
samarbetet Räddsam Mälardalen (RSM) som numera samordnar de olika
räddningstjänsternas operativa insatser i nio kommuner (Arboga, Eskilstuna, Flen,
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Strängnäs, Surahammar och Västerås). RSM har
dygnet runt fyra högre ledningsfunktioner bemannade och Strängnäs kommun är delaktig
med personal för några av funktionerna.
Sammanfattningsvis bedöms Strängnäs kommun ha ett likvärdigt skydd mot olyckor i
jämförelse med andra kommuner som har motsvarande storlek/riskbild.
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2 Lagstöd
Det finns flera olika lagar som berör området som handlar om skydd mot olyckor,
framförallt är det Lag om skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004. Här beskrivs kort
de viktigaste delarna i aktuella lagar. I nämnda lagtexter och i handlingsprogrammets
olika delar beskrivs den enskildes ansvar. Med den enskilde menas i dessa fall både
fysiska och juridiska personer. Man syftar på ägare, nyttjanderättshavare, verksamhetsutövare och privatpersoner, alltså allt från enstaka privatpersoner till stora företag.

LSO - Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Lagens syfte är att ge ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet.
Det handlar om både förebyggande åtgärder, planering och operativ räddningstjänst. Med
räddningstjänst menas de räddningsinsatser som staten eller kommunen ska ansvara för
vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom eller miljö. Staten eller kommunen ska ansvara för en
räddningsinsats endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i
övrigt. Vid räddningstjänst har den utsedda räddningsledaren enligt lagen långtgående
befogenheter för att lösa insatsen.
All räddningstjänst som bedrivs i Strängnäs kommun är ett kommunalt ansvar med
undantag för:

Sjöräddning på Mälaren utanför hamnområden (Sjöfartsverket via JRCC)

Flygräddning (Sjöfartsverket via JRCC)

Efterforskning av försvunna personer (Polisen)

Miljöräddning på Mälaren utanför hamnområden (Kustbevakningen)

Räddningstjänst och sanering vid utsläpp från kärnteknisk anläggning
(Länsstyrelsen)
Lagen ställer krav på både privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter och
kommuner att göra åtgärder för att minska riskerna för olyckor som kan föranleda
räddningsinsats och att tillkalla hjälp när det behövs. Vid anläggningar där verksamheten
innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är
anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen enligt lagen
skyldig att i skälig omfattning vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa
sådana skador. Länsstyrelsen ska, efter samråd med kommunen, besluta vilka
anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter.
Kommunen ska utöva tillsyn, rådgivning och information när det gäller förebyggande
åtgärder till skydd mot olyckor.
Kommunen ska, i brandförebyggande syfte, ansvara för att rengöring (sotning) och
kontroll av brandskyddet vid eldstadsanordningar (brandskyddskontroll) sker. Det finns
också enligt lagen möjligheter att hos kommunen ansöka om att få sköta själva
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rengöringen (sotning) i egen regi på sin egen fastighet eller att få anlita en annan
sotningsaktör.
Kommunen ska för varje mandatperiod upprätta ett handlingsprogram för operativ
räddningstjänst och ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder till skydd mot
olyckor. Båda programmen kan samordnas. Enligt LSO ska handlingsprogrammen
behandla olyckor som kan föranleda räddningsinsats, det vill säga olyckor som
räddningstjänsten eller samverkande organisationer enligt ovan rycker ut till.

Seveso III-direktivet - Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) förordning och föreskrifter från 2015
Syftet med lagen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna
av sådana olyckor för människors hälsa och miljön. Lagen gäller endast industriell
hantering av farliga ämnen i mycket stor mängd. Däremot omfattas inte transporter av
farliga ämnen. Lagen ställer krav på verksamhetsutövaren att förebygga att olyckor i
verksamheten inträffar och att upprätta särskilda planer för interna räddningsinsatser och
information till omgivningen samt på kommunen att sprida informationen.

LEH - Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544)
Lagens syfte är att kommuner och regioner ska minska sårbarheten och ha en god
förmåga att hantera extrema krissituationer som ger, eller kan ge, allvarliga störningar på
viktiga samhällsfunktioner. Lagen ställer krav på risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan
med andra aktörer och planering av åtgärder för att minska riskerna och hantera de
extraordinära händelser som inträffar. Vid extraordinär händelse ska kommunens arbete
ledas av en särskild krisledningsnämnd.

LBE - Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
Lagen behandlar hantering, lagring, överföring och import av brandfarliga, explosiva och
reaktiva vätskor, gaser och andra ämnen. Däremot omfattas inte produkter som är delar i
fordon eller transporter av farliga ämnen. Lagens syfte är att förebygga, hindra och
begränsa de skador på liv, hälsa, egendom och miljö som kan uppkomma vid hantering
av brandfarliga och explosiva varor. Lagen ställer krav på aktsamhet och kompetens för
dem som hanterar berörda varor samt krav på förpackningar och anläggningar där
varorna hanteras. Kommunen har i de flesta fall ansvar för tillståndsgivning och tillsyn
enligt LBE och författningar knutna till den. För vissa statliga myndigheter, t ex
Försvarsmakten, är det dock MSB som ansvarar för tillstånd och tillsyn.
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3 Risker i kommunen
3.1 Risk- och sårbarhetsanalyser
Den snabba utvecklingen i det moderna samhället har medfört en ökad sårbarhet vilket
kan innebära påfrestningar som inte tidigare har funnits. Många av de olyckor som
inträffar i Strängnäs kommun kan hänföras till den mänskliga faktorn och är orsakade
genom slarv, ouppmärksamhet eller felaktiga beslut. De flesta olyckorna inträffar därför
på de platser där människor vistas eller rör sig.
Under 2019 gjordes en ny övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Strängnäs
kommuns olika samhällsviktiga verksamheter, både när det gäller omsorg, försörjning
och myndighetsansvar. Analysen ligger till grund för arbetet med kommunens
kontinuitetsplanering, krisledningsplan och beredskapsplaner för specifika områden. I
risk- och sårbarhetsanalysen belyses frågor om bland annat större bränder, naturolyckor,
utsläpp av farliga ämnen, social oro, pandemier, störningar i olika slags kommunikationer
samt uthållighet i teknisk försörjning med vatten, el, värme, IT/tele, bränsle och
livsmedel.

3.2 Riskbild och statistik ur ett räddningstjänstperspektiv
Man kan skilja på vanliga ”vardagsolyckor” (stor sannolikhet men begränsad konsekvens
för samhället) och stora olyckor (liten sannolikhet men stor konsekvens för samhället).
Bland vardagsolyckorna återfinns exempelvis trafikolyckor med personbilar, mindre
gräs- och skogsbränder, brand i lägenhet, drunkningstillbud och mindre utsläpp av
drivmedel. Dessa insatser klaras oftast utan att den samlade beredskapen blir alltför
ansträngd. Bland de stora och mer ovanliga olyckorna återfinns exempelvis större
skogsbränder, omfattande kemikalieolyckor, industribränder och olyckor med
bussar/tåg/flygplan. Dessa händelser kräver stora resurser från både räddningstjänsten
och samverkande organisationer.
Strängnäs kommun har drygt 36 000 invånare, en landareal på 736 km² samt en stor
vattenareal, framförallt i Mälaren. Räddningstjänstens styrkor är fördelade på ett sådant
sätt att de flesta invånare kan få inledande hjälp inom 10 minuter, se framkomsttider i
kapitel 6.4. Endast ett fåtal invånare bor på öar utan vägförbindelse eller så otillgängligt
att det tar mer än 30 minuter innan den första räddningsstyrkan kan vara på plats.
Den särskilda riskbilden i kommunen kan sammanfattas enligt nedan:
 Två hårt trafikerade genomfartsvägar (E 20 och Rv 55) med stor andel tung trafik
och mycket farligt gods. Dessutom finns ett antal länsvägar med varierande
trafikbelastning. Förutom E 20, som är motorväg genom hela kommunen, har
många av vägsträckningarna låg standard. Olyckor med tunga fordon är sällsynta
men ger ofta stora trafikproblem och när farligt gods är inblandat krävs
omfattande samverkan med olika aktörer för att begränsa skador på människor,
egendom och miljö. Förutom gods är det mycket busstrafik med många
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passagerare som passerar kommunen. En särskilt känslig punkt på vägnätet är
Strängnäsbron där Rv 55 passerar Strängnäsfjärden. En större olycka som
påverkar bron får mycket stora konsekvenser eftersom omledning av tung trafik
måste göras via Rv 56 (Eskilstuna) eller E 4/ E 20 (Stockholm).
En hårt trafikerad järnvägssträckning i form av Svealandsbanan med både personoch godstrafik samt flera tunnlar, de längsta är 2100 meter (Strängnästunneln)
respektive 3000 meter (Nya Strängnästunneln) längs banan. Räddningstjänstens
möjligheter att göra inträngning i järnvägstunnlar vid brand är starkt begränsade
varför en olycka kan få mycket stora konsekvenser. Räddningstjänstens
insatsmöjligheter i tunnlarna har dock i samband med byggnationen av Nya
Strängnästunneln förbättrats med fasta ledningar för vatten, radiotäckning i
tunnelrören och inköp av en stor mobil fläkt.

Den mobila fläkt som Trafikverket har ställt till Räddningstjänstens förfogande.




Flera företag i Strängnäs och Åkers Styckebruk har stora byggnadsvolymer, stora
varulager eller omfattande hantering av giftiga och brandfarliga ämnen. En olycka
vid något av företagen kan beröra personer i närliggande bostadsområden. Vid
bränder i de stora lagerlokaler som finns är det främst risk för omfattande
egendomsskador. Räddningstjänstens möjligheter att göra insatser försvåras av
långa inträngningsvägar, svaga byggnadskonstruktioner och komplicerade
industrimiljöer.
Asfaltverket strax utanför Läggesta hanterar mycket stora mängder brandfarliga
ämnen i sin produktion. En brand eller olycka där kommer att kunna påverka
kommunikationerna på E 20 och Svealandsbanan.
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I kommunen finns ungefär 50 stycken samlingslokaler för mer än 150 personer
samt åtta stycken större äldreboenden och vårdanläggningar med övernattning.
Bränder i någon av dessa anläggningar kan ge svåra utrymningsproblem med risk
för personskador.
Två öppningsbara broar (Tosteröbron och Stallarholmsbron) kan försena
räddningsinsatser. Stallarholmsbron är dessutom den enda vägförbindelsen till
Sveriges största insjö-ö (95 km2) med ungefär 1500 fastboende, ett stort antal
sommarboende samt stora markområden. Räddningstjänsten har kompetens och
beredskap för nödstängning av broarna.
Stora kulturvärden i form av gamla byggnader och museisamlingar samt tät
gammal trähusbebyggelse finns i centrala Strängnäs och Mariefred. En brand i
dessa områden kan få mycket stora konsekvenser genom en snabb brandspridning
mellan olika byggnader.
Runt 44 mil strandlinje på fastlandet eller någon av de 80 öar som finns i
kommunen.
Mälaren är dricksvattentäkt för nästan två miljoner människor, däribland
huvuddelen av kommunens befolkning. En större olycka med utsläpp av olja eller
kemikalier i vattnet kan ge mycket stora konsekvenser för samhället. I utkanten av
kommunen går farleden Köping/Västerås-Södertälje med omfattande transporter
av farligt gods, främst petroleumprodukter och ammoniak.
Omfattande fritids- och rekreationsverksamhet genomförs i kommunen både
sommar- och vintertid. Riskerna med detta handlar om exempelvis olyckor med
fritidsbåtar i Mälaren sommartid, isolyckor vid skridskoåkning vintertid och
bränder i skog på grund av dåligt släckta lägereldar.
Flera av kommunens tätorter och stora kommunikationsleder ligger mycket lågt i
relation till vattenytan i Mälaren samt till andra sjöar och vattendrag. Det finns
därför risk för översvämningar med stor påverkan på samhället i samband med
kraftiga regn eller snabb snösmältning. Vid flera tillfällen har kommunen drabbats
av omfattande översvämningar i en eller flera tätorter. Åtgärder i form av nya
fördröjningsmagasin och dagvattenledningar som har anlagts ska förhoppningsvis
göra att problemen minskar. Dessutom arbetar Eskilstuna-Strängnäs Energi &
Miljö (ESEM) med genomgång av ledningsnätet för att bland annat hitta otillåtna
hopkopplingar mellan dagvattenledningar och gråvattenledningar.
Vid stora snömängder eller stormoväder finns risk för att framkomligheten i
trafiken påverkas kraftigt. Det kan innebära att det tar längre tid att nå fram till de
hjälpbehövande. Stora snömängder på tak till t ex idrottshallar kan innebära risk
för att taken rasar in på grund av belastningen och då kan många personer
drabbas.
Risk för oexploderad ammunition (OXA) på försvarsmaktens skjutfält inom
Strängnäs kommun (Härads skjutfält), detta främst vid eventuell
skogsbrandbekämpning på skjutfältet.

Nedanstående tabell 3A är sammanställd med hjälp av uppgifter från MSB:s
statistiksystem IDA och räddningstjänstens egen insatsrapportering. Tabellen visar att
Strängnäs under 2019 låg över rikssnittet när det gäller trafikolyckor, brand utomhus och
utlösta automatiska brandlarm. När det gäller trafikolyckor är anledningen att kommunen
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har relativt många singelolyckor på E 20. I Strängnäs betraktas även relativt enkla
kollisioner med vajerräcke på motorväg som räddningstjänst på grund av den stora risken
för följdolyckor och utsattheten för insatspersonal. När det gäller bränder utomhus
varierar siffrorna mycket från år till år, till stor del beroende på antalet markbränder men
också bil- och containerbränder. När det gäller automatlarm finns det relativt många
anläggningar i kommunen. I mitten av 2020 fanns det 148 anläggningar i kommunen med
automatiskt brandlarm anslutet till SOS Alarm vilket ger ett snitt på 1,1 utlösta larm per
anläggning under 2019.
Tabell 3A
Typ av händelse

Antal/år i
snitt
Strängnäs
2015-2019

Antal
Strängnäs
2019

Antal/1000 inv.
Strängnäs 2019

Antal/1000 inv.
Riket 2019

Brand i byggnad
- bostad och vård
- allmän byggnad
(ej vård)
- industri
- övrig byggnad

33
19
6

35
19
6

0,96
0,52
0,16

1,08
0,71
0,16

4
5

5
5

0,14
0,14

0,11
0,10

Brand, ej byggnad

77

109

2,98

1,48

Trafikolycka

98

83

2,27

1,95

Drunkning

1

0

0,00

0,06

Utsläpp farligt
ämne

14

10

0,27

0,32

Automatlarm

172

162

4,43

3,52

Totalt antal larm

568

523

14,31

12,38

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör årligen en sammanställning kallad ”Öppna
jämförelser” där man redovisar indikatorer från olika statistikområden för att jämföra
landets kommuner med varandra. Tabellerna i jämförelserna är färgade med grönt, gult
och rött där grönt står för bättre och rött för sämre resultat i snitt när man jämför mellan
olika kommuner. Några av indikatorerna är kopplade till skydd mot olyckor där vi kan se
resultatet för Strängnäs kommun i nedanstående tabell 3B.
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Tabell 3B
Indikator

2016
Strängnäs

2017
Strängnäs

2018
Strängnäs

2019
Strängnäs

Utvecklad brand i
byggnad per 1000
invånare, faktiskt
utfall

Grön
(0,45)

Gul
(0,45)

Gul
(0,55)

Gul
(0,46)

Framkomsttid för
räddningstjänst
vid akut händelse

Gul
(11,7 min)

Gul
(13,3 min)

Gul
(12,0 min)

Gul
(12,5 min)

Antal personer
utbildade för
åtgärd vid brand

Gul
(30 per 1000
invånare)

Grön
(65 per 1000
invånare)

Gul
(26 per 1000
invånare)

Grön
68 per 1000
invånare)

De förebyggande insatserna gällande bränder i bostäder utökades under det förra
handlingsprogrammets giltighetstid. Antalet utvecklade bränder i byggnader respektive
framkomsttid för räddningstjänst ligger på en jämn nivå i närheten av medelvärdena för
riket som helhet. När det gäller antal personer som utbildats för åtgärder vid brand/olycka
är det verkliga antalet något högre än vad statistiken visar eftersom vissa
informationsinsatser/utbildningar inte är redovisade. Den stora skillnaden mellan åren
beror på att vissa grupper av kommunal personal utbildas med några års mellanrum.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaks- och skaderegister samt MSB:s statistiksystem IDA
har sammanlagt 298 personer avlidit till följd av olyckor eller liknande händelser i
Strängnäs kommun under åren 1999-2018 vilket ger ett snitt på 15 personer per år. 4 833
personer har behövt sjukhusvård till följd av olyckor eller liknande händelser i Strängnäs
kommun under åren 2009-2018, ett snitt på 483 personer per år. Statistiken för 2019 har
inte presenterats när detta handlingsprogram skrivs. Olycksorsakerna beskrivs i
nedanstående tabell 3C.
De händelser som orsakar flest dödsfall i kommunen är ”avsiktlig självdestruktiv
handling” som innebär suicid (självmord), ”annan olycka” samt fallolyckor där det oftast
är äldre människor som har ramlat. När det gäller antalet sjukhusvårdade är nästan hälften
till följd av fallolyckor. Arbetet med att förebygga dessa olyckstyper behandlas dock inte
i detta handlingsprogram. De olyckstyper som direkt berörs i handlingsprogrammet är
brand, trafikolycka och drunkning som alla har relativt få omkomna. Tyvärr var det två
personer som avled vid bränder i kommunen under 2019 efter att det tidigare var endast
en under 20 års tid.
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Tabell 3C
Olycks-/händelseorsak

Vägtrafikolycka
Drunkning
Brand/öppen eld
Fallolycka
Förgiftning
Avsiktlig självdestruktiv
handling
Övergrepp av annan
Kvävning
Skadehändelse med oklar
avsikt
Annan olycka
Annan orsak

Antal döda
1999-2018
Strängnäs kommun
21
9
1
54
22
77

Antal sjukhusvårdade
2009-2018
Strängnäs kommun
297

2175
254

5
5
23
70
11

672
1435

Bilbrand som släcks med vatten.

3.3 Särskilda objekt med farlig verksamhet
I kommunen finns när handlingsprogrammet skrivs inga företag som länsstyrelsen har
klassat som särskilt farliga enligt de lagar som beskrivs i kapitel 2. Det finns dock flera
företag som i sin verksamhet förvarar eller hanterar stora mängder kemikalier eller andra
farliga ämnen.
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4 Mål och organisation för arbetet med skydd mot olyckor
4.1 Nationella mål
De nationella säkerhetsmålen är fastställda av staten genom första kapitlet i LSO.
Grundsyftet i lagen är att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö ett med hänsyn till de lokala omständigheterna tillfredsställande och likvärdigt
skydd mot olyckor. Räddningstjänstorganisationen skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Dessutom ska samarbete och samordning ske med övriga berörda kommuner och
myndigheter.
Respektive kommun ska utifrån de nationella målen besluta om lokala mål för arbetet
med skydd mot olyckor. Den enskilde har det primära ansvaret för att skydda liv och
egendom samt att inte förorsaka olyckor. Det är ett ansvar för var och en att utföra
skäliga åtgärder till skydd mot olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare av
byggnader och andra anläggningar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har antagit en vision som innebär
att ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.
För att en olycka eller överhängande fara för olycka ska klassas som räddningstjänst där
samhället är skyldigt att ingripa anger LSO att samtliga fyra kriterier ska uppfyllas:
 Behovet av ett snabbt ingripande: Räddningstjänsten är skyldig att ingripa i de fall
där skaderiskerna inte tillräckligt snabbt kan avvärjas av den hotade egendomens ägare
eller där skadan förvärras om ett snabbt ingripande inte sker.
 Det hotade intressets vikt: Räddningstjänsten är skyldig att ingripa endast om
inträffad skada eller överhängande fara för människor, egendom eller miljö bedöms
vara så omfattande att samhällets hjälp behövs.
 Kostnaderna för insatsen: Räddningstjänsten är skyldig att ingripa endast om det
framstår som sannolikt att det man räddar är mer värt än kostnaderna för insatsen.
Räddning av människoliv har ingen kostnadsgräns.
 Omständigheterna i övrigt: Räddningstjänsten är skyldig att ingripa endast om den
hotade egendomens ägare inte själv har möjlighet att avvärja eller begränsa skadan.

4.2 Kommunens vision och övergripande mål
Kommunfullmäktige har beslutat att nedanstående vision gäller för Strängnäs kommun:
 Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i
hjärtat av Mälardalen.
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De övergripande mål som är antagna av kommunfullmäktige för 2020 och på något sätt
berör kommunens säkerhetsarbete är:
 I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas
behov.
 Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer
utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens
utveckling.
 Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med
Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva
i, verka i och besöka vår kommun.
 Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas
och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.
 Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser
effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

4.3 Organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens samlade säkerhetsarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige så ansvarar teknik- och fritidsnämnden för de
frågor som enligt LSO åligger kommunen. Vid extraordinär händelse träder kommunens
krisledningsorganisation in och krisledningsnämnden övertar samtliga de politiska
nämndernas ansvar. Även de frågor som berör teknik- och fritidsnämndens verksamhet
vid den extraordinära händelsen övertas av krisledningsnämnden.
Kommundirektören är i egenskap av förvaltningschef för kommunens samlade
verksamhet även ansvarig för att alla kommunens kontor och enheter aktivt arbetar med
säkerhetsarbete. Varje kontor bär ansvar för arbetet inom sitt verksamhetsområde.
Kommunens säkerhetschef är organisatoriskt placerad med sin enhet på stabsavdelningen
och arbetar för hela kommunorganisationen. Säkerhetsenheten ansvarar för kommunens
interna skydd och försäkringar, samordning av säkerhetsfrågor i kommunens
verksamheter, planering för extraordinära händelser, planering och övning av
kommunens krisledningsorganisation samt frågor som rör samordning med andra aktörer
när det gäller säkerhet.
Räddningstjänsten är kommunens operativa verksamhet för att göra insatser vid
inträffade olyckor eller när det är stor risk för att olyckor ska inträffa. En annan viktig
del av räddningstjänstens verksamhet är det olycksförebyggande arbetet som består av
tillsyn enligt LSO och LBE, information till företag, organisationer och allmänhet samt
olika slags utbildningar. Räddningstjänstens verksamhet, organisation och
förutsättningar beskrivs i kapitlen 5, 6 och 7.
Strängnäs kommun kan utifrån invånarantal, geografisk struktur och riskbild jämföras
med exempelvis kommunerna Alingsås, Enköping, Katrineholm, Sigtuna, Söderhamn
och Ängelholm. Vid en jämförelse av räddningstjänstorganisation och förebyggande
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åtgärder för skydd mot olyckor så bedöms Strängnäs kommun ha ett skydd mot olyckor
som är likvärdigt med det skydd som finns i övriga nämnda kommuner.

4.4 Säkerhets- och prestationsmål
Kommunens säkerhetsmål med utgångspunkt från övergripande mål, riskbild och
statistik har brutits ned till ett antal prestationsmål enligt nedan.
Säkerhetsmål

Prestationsmål

Antalet bränder i byggnader där räddningstjänsten
behöver göra en aktiv insats ska fram till 2023 minska med
10% jämfört med snittet för 2015-2019.












Räddningstjänstens personal ska årligen besöka minst
1000 bostäder i kommunen för att informera om
brandsäkerhet i hemmet.
Alla barn som under året fyller sex år ska gruppvis få
enklare information om brandskydd, trafiksäkerhet och
säkerhet vid vatten. Detta görs genom en teaterföreställning (112-teatern) tillsammans med Kulturskolan
och polisen som tar upp brandvarnare, åtgärder vid
brand, flytväst, cykelhjälm och larmning via 112.
Alla elever i årskurs 7 ska klassvis få information om
anlagda bränder och utrymning av publika lokaler.
Detta görs som en del av konceptet ”Känn dig trygg –
Förebygg” tillsammans med polisen, socialkontoret,
Svensk handel och Länstrafikens bussentreprenör.
Ungefär 70 tillsyner enligt LSO och LBE ska årligen
genomföras vid de objekt som anges i handlingsprogrammets kapitel 5.1.
I samverkan mellan räddningstjänsten, Socialkontoret
och Strängnäs Bostads AB ska en strategi för
individanpassat brandskydd tas fram.
Brandskyddskontroll och sotning av eldstäder ska
genomföras enligt handlingsprogrammets kapitel 5.2.
I den kommungemensamma säkerhetspolicyn finns
riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i
kommunens olika verksamheter. Det gäller t ex
ansvarsförhållanden, utrymningsövningar och
brandskyddsutbildning. Alla enheter ska arbeta med
systematiskt brandskyddsarbete inom egen enhet.
När man har lämnat in en komplett ansökan om tillstånd
för hantering av brandfarliga och explosiva varor
alternativt begärt remissvar om brandskydd ska den
sökande, i minst 90% av fallen, få svar inom tre veckor.
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Räddningstjänstens verksamhet ska genomsyras av hög
professionalitet och gott bemötande. Kundernas
omdöme om tillsynsverksamheten ska vara gott.
Resultatet (NKI) i SBA:s kundenkät ska vara minst 80.

Räddningstjänsten gör tillsyn av en verksamhet som hanterar brandfarliga varor.
Säkerhetsmål

Prestationsmål

Inga människor ska under perioden 2020-2023 dö eller
skadas svårt vid trafikolyckor, drunkning eller bränder i
kommunen.







Kunskapen om risker och olycksförebyggande åtgärder
samt förmåga till olyckshanterande åtgärder hos den
enskilde ska öka kontinuerligt. Minst 1500 personer ska
årligen få information eller genomgå utbildning i
brandskydd eller hjärt- och lungräddning (HLR).
Alla elever i årskurs 2 samt nyanlända asylsökande ska
erbjudas simundervisning.
Räddningstjänstens personal ska vid minst fem tillfällen
per år besöka fritidsgårdar och liknande platser för att
nå ungdomar med olycksförebyggande information.
Det ska finnas en gemensam trafiksäkerhets- och
fordonspolicy för kommunens samlade verksamheter.
Det ska finnas ett trafiksäkerhetsråd där olika aktörer
regelbundet diskuterar och följer upp åtgärder för ökad
trafiksäkerhet.
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Vid minst tre tillfällen per år ska räddningstjänsten
medverka vid olika publika evenemang eller andra
aktiviteter där allmänheten får information om
brandsäkerhet, trafiksäkerhet eller säkerhet vid vatten.
Alla elever i årskurs 3 (i vissa fall årskurs 4) ska
klassvis få information om säkerhet vid cykling.
Informationen ges av polisen.
Alla skolor med skolskjutsar ska erbjudas information
om säkerhet i buss och utrymning av buss.
Informationen ges av polisen och entreprenören för
lokaltrafik.
Kommunen ska upprätta en plan för säkerhet vid vatten.
Arbetet ska inriktas mot Svenska Livräddningssällskapets (SLS) kriterier för ”En vattensäker
kommun”.
Alla kommunala badplatser och hamnanläggningar ska
ha lättåtkomlig livräddningsutrustning i gott skick. Det
ska finnas en plan för regelbunden kontroll av
utrustningen.

Räddningstjänsten deltar vid islivräddningsövning på en skola

Säkerhetsmål

Vid brådskande insatser ska en första räddningsstyrka
under normala förhållanden kunna vara på plats senast
inom 10 minuter för tätorterna Strängnäs, Mariefred och
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Åkers Styckebruk samt inom 30 minuter för andra
områden som har fast vägförbindelse. Andelen brådskande
insatser som uppfyller målet ska vara minst 90%.
Prestationsmål










Räddningstjänsten ska ha beredskap med personal och
materiel för att klara uppgifterna enligt kapitel 6.2 och
6.3 i handlingsprogrammet.
Räddningstjänsten ska ha brandstationer placerade så att
man vid normal beredskap klarar framkomsttider enligt
kapitel 6.4 i handlingsprogrammet.
Under handlingsprogrammets löptid ska en dygnet
runtbemannad FIP-funktion (Första InsatsPerson)
införas i området Mariefred-Åkers Styckebruk. FIP är
en person ur beredskapsstyrkan som ständigt har ett
utryckningsfordon med sig för att kunna åka direkt till
larmadressen.
Under sommartid ska det finnas ett brandfordon med
materiel för en förstainsats placerat på Selaön.
Huvudskälet är att kunna göra insatser om den
öppningsbara bron fastnar eller havererar i öppet läge.
Genom samverkan med ambulanssjukvård och polis ska
räddningstjänsten medverka vid larm som rör
förmodade hjärtstopp samt hot om suicid.
Funktionen Civil InsatsPerson (CIP) på Selaön ska
utvecklas och införas i ytterligare minst ett område.

Personal från räddningstjänsten och ambulanssjukvården diskuterar samarbete.
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Säkerhetsmål

Prestationsmål

Miljöskadliga utsläpp vid olyckor och daglig verksamhet
ska kunna hanteras på ett effektivt sätt.







Kommunen ska ha en aktuell oljeskyddsplan som
beskriver hur arbetet vid ett utsläpp av olja eller
kemikalier i vatten ska hanteras. Kopplat till
oljeskyddsplanen ska det finnas en fastställd
organisation med klarlagda ansvarsförhållanden för
saneringsarbete på stränder.
Räddningstjänsten ska ha rutiner för användning av
skumvätskor och andra tillsatsmedel vid både övning
och insats. Det ska tydligt framgå vilka typer av
tillsatsmedel som får användas och eventuella
begränsningar.
Räddningstjänsten ska ta fram rutiner för
omhändertagande av kontaminerat släckvatten under
och efter insats.
Genom samverkan med andra aktörer ska det finnas
utrustning och kompetens för att i ett akut skede kunna
hantera ett större utsläpp av petroleumprodukter, både
på land och i vatten.

4.5 Egenkontroll
Mål och inriktning enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor följs upp genom
löpande redovisning till Teknik- och fritidsnämnden, både muntligt och skriftligt. Det
görs i anslutning till Teknik- och servicekontorets delårsrapporter (april och september)
samt i anslutning till kontorets årsbokslut.
Kommunfullmäktige har beslutat att Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för de frågor
som berör kommunen enligt LSO. Det innebär också att mindre förändringar i
handlingsprogrammet under löpande mandatperiod, exempelvis justering av
prestationsmål eller beskrivning av samarbete med andra aktörer, kan beslutas av Teknikoch fritidsnämnden utan att behöva tas upp i kommunfullmäktige.
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5 Olycksförebyggande arbete
5.1 Tillsyn och tillstånd
Kommunen utövar, med stöd av LSO och LBE, tillsyn av brandskyddet i vissa byggnader
och verksamheter. Kommunen beslutar också om frister för tillsyn. Vid bedömning av
vilka objekt som ska omfattas av tillsynen tas hänsyn till risken för brand eller
konsekvenserna av brand. En helhetsbedömning av verksamhet, risker och hur väl det
systematiska brandskyddsarbetet fungerar ligger till grund för vilka objekt som ska
omfattas av tillsyn och fristerna mellan tillsynsbesöken.
Enligt kommunens delegationsordning ansvarar räddningstjänsten även för
tillståndsgivning när det gäller brandfarliga och explosiva varor enligt LBE.
I Strängnäs kommun utförs tillsynen av räddningstjänsten. Tillsyn är ett instrument för att
tillse att den enskilde följer sina åtaganden enligt LSO och LBE. Grunden för ett fullgott
brandskydd finns i det systematiska brandskyddsarbetet som ska utföras av den enskilde.
Tillsynen görs i form av systemtillsyn med eventuella stickprovskontroller. I tabell 5A
redovisas vilken kompetens som krävs för kommunens tillsyneförrättare.
Tabell 5A
Minsta antal Funktion
2
Brandingenjör

1

Brandinspektör

2

Brandman/Styrkeledare/
Brandinspektör

Kompetens
Brandingenjörsexamen kompletterad
med Räddningsverkets utbildning i
räddningstjänst för brandingenjörer eller
motsvarande äldre utbildning
Räddningsledning B kompletterad med
Tillsyn och olycksförebyggande B eller
motsvarande äldre utbildning
Tillsyn och olycksförebyggande A eller
motsvarande äldre utbildning

I tabell 5B redovisas frister för tillsyn av brandskyddet i olika typer av verksamheter.
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Tabell 5B
Typ av verksamhet/anläggning
Anläggningar för vård och omsorg

Frist
2 år

Skolor och förskolor i markplan
Skolor och förskolor i fler än ett plan och mer än 15 barn

4 år
2 år

Hotell, pensionat, vandrarhem
Plats för minst 9 gäster eller fler än 5 rum, verksamhet i ett plan
Plats för minst 9 gäster eller fler än 5 rum, verksamhet i mer än ett plan
Plats för fler än 50 personer eller fler än 25 förläggningsrum

4 år
2 år
1 år

Samlingslokaler för fler än 150 personer i markplan
Samlingslokaler för fler än 150 personer i flera plan eller större än 2500 m2
Samlingslokaler avsedda för färre än 150 personer men som används för
uthyrning

4 år
2 år
4 år

Restauranger och liknande som har tillstånd att servera alkohol
Mindre än 150 gästplatser
Mer än 150 gästplatser

4 år
2 år

Gallerior och större varuhus i flera plan
Fritidsanläggningar för fler än 1000 personer helt eller delvis under tak

1 år
4 år

Industrier med fler än 20 personer sysselsatta
Industrier med fler än 20 personer sysselsatta och större yta än 2500 m2
Industrier med färre än 20 personer sysselsatta och större yta än 2500 m2
Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (SFS 2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor, LBE
Industrier som omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieutsläpp

4 år
2 år
4 år
4 år

Byggnadsminnen och mindre kyrkor
Större kyrkor (mer än 150 personer)
Byggnader med stora kulturhistoriska värden

4 år
2 år
1 år

Tunnlar, längre än 500 m

2 år

Bensinstationer och liknande verksamhet med tillstånd enligt LBE

4 år
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1 år

5.2 Sotning och brandskyddskontroll av eldstadsanläggningar
Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och
kontroll av brandskyddet vid eldstadsanordningar (brandskyddskontroll) sker. Strängnäs
kommun är ett samlat sotningsdistrikt.

Mellan kommunen och företaget Skorstensfejarna
LJ AB finns ett avtal om sotning och brandskyddskontroll som löper ut 2022 med möjlig optionstid på
ytterligare två år. Genom avtalet förbinder sig
skorstensfejarmästaren att själv eller genom anställd
personal utföra all föreskriven sotning och brandskyddskontroll inom sotningsdistriktet samt att följa
gällande föreskrifter som äger tillämpning på
skorstensfejarmästarens verksamhet.
Kommunens Teknik- och fritidsnämnd kan ge
dispens till fastighetsägare att själva utföra sotning
på den egna fastigheten om det kan ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För att få
denna dispens krävs förutom en kortare utbildning
även att anläggningen är brandskyddskontrollerad
utan allvarliga anmärkningar och att ägaren själv
bor på fastigheten. Ansökan ska göras på blankett
som finns hos kommunen. Dispensen kan återkallas
om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn visar
sig att sotningen inte har skett på ett sådant sätt att
anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. Det finns även möjlighet att söka
dispens för att låta en annan aktör än kommunens anlitade entreprenör sota åt
fastighetsägaren.
Taxa för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunfullmäktige.
Fristerna för brandskyddskontroll är fastställda av staten genom Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB). I tabell 5C redovisas de frister för rengöring
(sotning) som fastställdes av dåvarande Miljö- och räddningsnämnden 2004-06-16 (MRN
§ 77).
Tabell 5C
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med
fasta bränslen eller tung eldningsolja
Eldstad av konventionell konstruktion
Eldstaden har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller
motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv
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4 ggr/år
2 ggr/år

förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller
motsvarande anordning
Eldstaden är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv
förbränning av bränslet och eldning sker med träpellets eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med
lätt eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande
bränsle
Eldstaden har en märkeffekt som överstiger 60 kW
Eldstaden har en märkeffekt som uppgår till högst 60 kW
Eldstaden ingår i en anläggning som är miljögodkänd eller försedd med
pulsationsbrännare

2 ggr/år

2 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/2 år

Värmecentral
Pannan, oavsett bränsleslag, ingår i en värmecentral vars skorsten inte till
1 ggr/4 år
någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen
och denna står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar i
större omfattning än för enskilt hushålls behov
Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle
Lokaleldstäder, köksspisar, ugnar och andra jämförbara
förbränningsanordningar för enskilt hushålls behov
Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där
eldstaden är uppställd eller för matlagning
Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme
där eldstaden är uppställd eller för matlagning
Eldstaden är belägen i ett fritidshus
Imkanaler
Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för
enskilt hushålls behov
Imkanalen betjänar ett kök endast för uppvärmning av mat, eller
motsvarande verksamhet, i större omfattning än för enskilt hushålls behov
Övrigt
Har eldning (eller för imkanaler; matlagning) inte skett efter den senaste
sotningen behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa
sotningstillfälle ska dock sotning anses vara gjord enligt gällande
sotningsfrister.
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6 ggr/år
3 ggr/år

1 ggr/år
1 ggr/3 år
1 ggr/3 år

3 ggr/år
1 ggr/år

6 Operativ räddningstjänst
6.1 Kompetens och övning för räddningsstyrkorna
I tabell 6A redovisas vilken lägsta formella kompetens som krävs för att ingå i respektive
funktion i kommunens och Räddsam Mälardalens operativa räddningstjänstorganisation.
Tabell 6A
Funktion

Lägsta kompetens

Räddningschef i beredskap - RCB

Brandingenjörsexamen kompletterad med
Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer eller
motsvarande äldre utbildning

Brandbefäl i beredskap - BIB

Brandingenjörsexamen kompletterad med
Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer eller
motsvarande äldre utbildning
alternativt
Räddningsledning B eller motsvarande äldre utbildning.
Dessutom krävs utbildning i stabsmetodik för stabschef

Inre befäl - IB

Räddningsledning B eller motsvarande äldre utbildning
alternativt
Räddningsledning A eller motsvarande äldre utbildning
kompletterat med utbildning i stabsmetodik

Insatsledare - IL

Räddningsledning B kompletterad med Tillsyn och
olycksförebyggande A eller motsvarande äldre utbildning

Styrkeledare heltid - SLH
(ordinarie och vikarie)

Räddningsledning A eller motsvarande äldre utbildning

Styrkeledare RIB - SLD

Räddningsledning A eller motsvarande äldre utbildning

Arbetsledare RIB - ALD

Räddningsinsats, GRIB eller motsvarande äldre utbildning

Brandman heltid – BmH
(tillsvidareanställd)

Skydd mot olyckor (SMO), Räddningsinsats eller motsvarande
äldre utbildning

Brandman heltid – BmH
(vikarie)

Räddningsinsats eller motsvarande äldre utbildning
eller
Annan utbildning som räddningschefen godkänner

Brandman RIB - BmD

Lokal preparandutbildning 3 veckor

Personal som ingår i kommunens räddningstjänstorganisation genomför kontinuerligt
övningar och genomgång av materiel/taktik. Omfattningen av övningsverksamheten ska
årligen vara minst enligt tabell 6B.
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Tabell 6B
Personalkategori

Antal övningar

Övningstimmar

Innehåll

Insatsledare
Skiftpersonal heltid, Strängnäs

8
80

24
200

Teknik/taktik, ledningsövning
Teknik/taktik, första hjälpen

RIB-personal, alla stationer
Båtpersonal Strängnäs
Personal för IVPA-larm (i
väntan på ambulans)

24
2
2

50
6
6

Teknik/taktik, första hjälpen
Navigation, sjömanskap
Delegationsutbildning på
syrgas och defibrillator

För personal som ingår i funktionerna inre befäl, brandbefäl i beredskap eller
räddningschef i beredskap sker övningar med omfattning enligt rutinerna för Räddsam
Mälardalen.

Övning med utskjutsstege för livräddning upp till tredje våningen.
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6.2 Räddningsstyrkor i beredskap
I kommunens räddningstjänstorganisation ska resurser enligt tabell 6C vid normal
beredskap alltid finnas tillgängliga för utryckning. Styrkorna är placerade och
dimensionerade för att klara framkomsttider och uppgifter enligt kapitel 6.4.
Tabell 6C
Ort

Styrka

Heltidspersonal
Strängnäs, beredskap i hemmet

1 IL

Strängnäs, jour på brandstationen

1 SLH + 4 BmH

Samverkan inom Räddsam Mälardalen, beredskap i
hemmet

1 RCB
2 BIB (norr och syd)

Samverkan inom Räddsam Mälardalen, jour på
Eskilstuna brandstation

1 IB

RIB-personal
Normalt

Minst

Strängnäs

1 SLD + 4 BmD

1 ALD + 2 BmD

Mariefred

1 SLD + 2 BmD

2 BmD

Åkers Styckebruk

1 SLD + 2 BmD

2 BmD

Mariefred och Åkers Styckebruk samlat

2 SLD + 4 BmD

1 SLD + 4 BmD

Total RIB i kommunen minst

1 SLD + 1 ALD + 8 BmD

Total minsta beredskap i kommunen

6 Heltid + 10 RIB

Beredskapen i kommunen är jämnstark under hela dygnet. Om det saknas RIB-personal i
någon av styrkorna och det inte går att lösa med ersättare ska beredskapen vid någon av
de andra stationerna ökas så att det alltid finns 10 RIB i beredskap.
Om huvudbrandstationen i Strängnäs står utan beredskap i mer än en timme på grund av
pågående räddningsinsats ska en annan styrka bestående av minst 1 SLD + 4 BmD kallas
in för passning. Det kan vara ledig personal eller en styrka från en annan station.
Räddningstjänsten har samverkansavtal med Region Sörmland om att åka på
sjukvårdslarm vid förmodat hjärtstopp i hela kommunen. Verksamheten bedrivs enligt
konceptet ”i väntan på ambulans” (IVPA). Det finns också en överenskommelse mellan
polisen, regionens ambulanssjukvård och räddningstjänsten om att gemensamt åka på
larm som rör hot om suicid.
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6.3 Ledningsfunktioner
Ledning är en verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas
och utnyttjas på bästa sätt beroende på situationen. Formellt har räddningschefen alltid
ansvaret men i praktiken har ansvaret att leda organisationen operativt delegerats till dem
som upprätthåller funktionerna inre befäl och räddningschef i beredskap.
Räddsam Mälardalen (RSM) är ett samarbete mellan de räddningstjänstorganisationer
som täcker de nio kommunerna Arboga, Eskilstuna, Flen, Hallstahammar, Kungsör,
Köping, Strängnäs, Surahammar och Västerås. Samarbetet inleddes 2016 med fem
kommuner. RSM sköter övergripande operativ insatsledning (nivå 3) och systemledning
(nivå 4) i hela området med hjälp av nedanstående funktioner.
Två skilda perspektiv löper parallellt:
 Ledning av hela systemet vilket kallas normativ och strategisk ledning. Det är
inre befäl (IB) och räddningschef i beredskap (RCB, nivå 4) som primärt ansvarar
för detta.
 Ledning av enskild räddningsinsats vilket kallas operativ insatsledning. Detta
delas in i ledning av enskild enhet som utövas av styrkeledare (SL, nivå 1) och
samordning av enheter som utövas av insatsledare (IL, nivå 2) eller brandbefäl i
beredskap (BIB, nivå 3).
Varje enskild insats kräver en räddningsledare. Samtliga personer inom RSM som
upprätthåller funktionerna styrkeledare, insatsledare, inre befäl, brandbefäl i beredskap
och räddningschef i beredskap har delegation från räddningschefen att fungera som
räddningsledare vid en räddningsinsats i Strängnäs kommun. Räddningsledaren har enligt
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) bland annat befogenhet att företa ingrepp i
annans rätt, tillgripa allmän tjänsteplikt, begära hjälp av annan myndighet samt att avsluta
räddningsinsats.

Räddningschef i beredskap (RCB)
RCB arbetar på delegation av räddningscheferna inom RSM och är den högsta operative
beslutsfattaren inom kommunerna. RCB ansvarar för systemledningen inklusive
normativa och strategiska beslut vilket innebär att hen ska tolka och besluta om
organisationens roll, gränser för räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS
2003:778), tilldelning av resurser för en specifik insats samt kontakter med samverkande
myndigheter före, under och efter räddningsinsats. RCB ska vidare bidra med chefskap
och ledning vid större händelser eller flera mindre händelser som belastar den totala
beredskapen.
RCB är ytterst ansvarig för nödvändiga akuta beslut som rör RSM som helhet och som
kan uppkomma inom räddningstjänstens ansvarsområde. Det avser beslut som krävs för
att säkerställa beredskapen för insatser samt tilldelning av resurser till pågående insats.
Funktionen ska svara på 90 sekunder och kunna vara på brandstationen i Eskilstuna högst
60 minuter efter larm

27

Inre Befäl (IB)
IB bemannar räddningscentralen i Eskilstuna vid larm och är den som vid normalläge
ansvarar för RSM:s systemledning och bedömer hjälpbehovet vid en insats. IB ska vara
proaktiv i att larma ut förstärkningsresurser, sköta kommunikation mellan skadeplats och
räddningscentralen samt kommunicera med både samverkande blåljusorganisationers
bakre ledningsfunktioner och SOS. IB ska även dokumentera händelser i lämplig
omfattning.

Brandbefäl i beredskap (BIB)
BIB är vid olyckor som kräver stort ledningsbehov räddningsledare på skadeplats och
arbetar med insatsledning. Med insatsledning menas att kunna agera räddningsledare vid
en komplex situation och med god överblick på den rådande situationen.
Förutom ovanstående ska BIB kunna verka som stabsbefäl eller stabsmedlem i
räddningscentralen. Arbetsuppgiften blir då att arbeta i ett längre tidsperspektiv än IB och
försöka få en överblick över rådande situation. I den rollen ska hen även tänka utifrån ett
kommunalt perspektiv och larma/initiera funktioner inom andra organisationer samt
informera dessa. De som ingår i funktionen BIB ska vid behov kunna agera som
stabschef.
Inom RSM finns ständigt två BIB-funktioner:
- BIB Norr har som uppgift att bedriva insatsledning vid händelser i MBR:s område
samt att agera stabsbefäl i räddningscentralen vid händelser i Eskilstuna,
Strängnäs eller Flens områden. Funktionen ska svara på 90 sekunder och kunna
vara på brandstationen i Eskilstuna högst 40 minuter efter larm.
- BIB Syd har som uppgift att bedriva insatsledning vid händelser i Eskilstuna,
Strängnäs eller Flens område samt att agera stabsbefäl i räddningscentralen vid
händelser i MBR:s område. Funktionen ska svara på 90 sekunder och kunna vara
på brandstationen i Eskilstuna högst 30 minuter efter larm.

Förmåga att leda insatser
Räddningstjänsten har ständig förmåga till bakre ledning vid alla typer av larm genom det
inre befälet. Vid större händelser larmas även en BIB som intar rollen som stabsbefäl i
räddningscentralen, kan stötta IB och initiera stabsuppbyggnad. Vid stabsuppbyggnad
intar BIB normalt rollen som stabschef. Vid vissa händelsetyper larmas även RCB med
automatik. Samtliga befälsfunktioner kan vid behov larmas direkt från räddningscentralen
eller via SOS.
Vid stabsuppbyggnad nyttjas Räddsam Mälardalens gemensamma stabsutbildade
personal som kan kallas in via SMS-listor. I räddningscentralen i Eskilstuna finns
stabsutrustning och utrymmen för att bedriva stab. Rutiner för stabsarbete finns
framtagna och grundar sig på NATO-modellen med funktionerna R1-R9.
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6.4 Typolyckor som räddningsstyrkorna klarar
Räddningsstyrkorna i Strängnäs kommun ska vara utrustade och utbildade för att klara
olika typer av räddningsinsatser enligt tabell 6D. Tabellen avser förmågan för de
räddningsstyrkor som normalt finns i beredskap enligt kapitel 6.2.
Tabell 6D
Typ av insats
Utvändig släckning vid brand i byggnad
och släckning av brand utomhus
Utvändig livräddning med bärbar stege,
max tre våningar
Utvändig livräddning med höjdfordon,
max nio våningar
Rökdykarinsats vid brand i bostad eller
mindre än 25 m inträngningsväg
Samtidig rökdykarinsats och utvändig
livräddning med stege eller höjdfordon
Rökdykarinsats med mer än 25 m
inträngningsväg vid brand i t ex industri
Kemdykarinsats, mindre omfattning
Kemdykarinsats, större omfattning
Släckning av större brand i brandfarlig
vätska
Losstagning av fastklämda med
motordrivna hydraulverktyg
Enklare sanering av vägbana
Oljeskadebekämpning med länsor
Länspumpning av enstaka byggnad
Räddning av större djur,
specialutrustning
Livräddning i master eller på hög höjd
Första hjälpen till skadade vid olyckor
samt HLR vid hjärtstopp
D-HLR och syrgas vid hjärtstopp
Arbetsjordning vid järnvägsolycka
Ytlivräddning i vatten
Räddningsuppdrag med stor båt
Terrängtransport av skadade
Röjning av nedblåsta träd
Håltagning med motorsåg

Strängnäs
heltid
X

Strängnäs
deltid
X

Mariefred
A

Åkers
Styckebruk
A

X

X

A

A

X1

X1

-

-

X

X

A

A

B

B

B1

B1

B

B

B1

B1

X
B
X

X

B1

B1

X

X

A

A

X
X
X
X1

X
X
X
X1

X
X
-

X
X
-

X
X

X

X

X

X
X
X
X1
X1
X
X

X
X
X
X1
X1
X
X

X
A
B1
X
-

X
A
B1
X
-

X

Klarar självständigt

X1

Klarar självständigt men utrustning finns endast för en styrka

A

Klarar när styrka från både Mariefred och Åkers Styckebruk finns på plats

B

Klarar endast om minst en annan styrka finns på plats

B1

Klarar endast om styrka från Strängnäs finns på plats
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För att kunna hantera olika typer av händelser finns personlig skyddsutrustning av olika slag för
brandpersonalen. Här ser vi från vänster en ytlivräddare för vattenlivräddning (finns på samtliga
tre stationer), en kemdykare för insats vid större utsläpp av kemikalier (finns endast på stationen
i Strängnäs) samt en rökdykare (finns på samtliga tre stationer).

6.5 Framkomsttid och förmåga i olika områden
Med framkomsttid avses tid från larm tills räddningsstyrkan är framme vid larmadressen.
Framkomsttiden är summan av anspänningstid och körtid till olycksplatsen. Med
anspänningstid avses tiden från larmet tills utryckningen är påbörjad. Denna tid varierar
beroende på vilken styrka det handlar om och vilka uppgifter som styrkan håller på med
när larmet kommer.
Figur 6E redovisar räddningstjänstens framkomsttid och vilken förmåga till insats som
finns i olika delar av kommunen vid normal beredskap på de tre brandstationerna. I några
områden kan styrkor från grannkommuner vara snabbare än Strängnäs kommuns egna
styrkor. Med specialfordon menas höjdfordon, stor terrängbil eller tankbil.
När räddningstjänsten har lång framkomsttid ökar behovet av att den enskilde själv kan
göra en första insats vid brand eller olycka för att begränsa eller helt undvika skador på
liv, hälsa, egendom och miljö.
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Figur 6E

Rött område – Inom 10 minuter kan alla typer av insatser påbörjas med en styrka som
består av minst fem personer. Styrkan kan självständigt utföra livräddning och släckning
med rökdykare, säkring av olycksplats, losstagning vid trafikolyckor, sjukvårdsinsatser
och släckning av brand utomhus. Inom 20 minuter kan förstärkning med insatsledare och
ytterligare styrka med minst tre personer samt flera specialfordon vara på plats.
Det röda området omfattar Strängnäs tätort samt dess omedelbara närhet.
Gult område – Inom 15 minuter kan de flesta typer av insatser påbörjas med en styrka
som består av minst fem personer. De första två personerna ska vara framme inom 10
minuter. Styrkan kan självständigt utföra livräddning och invändig släckning med
rökdykare, säkring av olycksplats, losstagning vid trafikolyckor, sjukvårdsinsatser och
släckning av brand utomhus. Inom 20 minuter kan förstärkning med ytterligare minst fem
personer samt ett specialfordon vara på plats. Insatsledare, ytterligare styrkor och
specialfordon kan vara på plats inom 30 minuter.
Det gula området omfattar tätorterna Mariefred och Åkers Styckebruk samt deras
omedelbara närhet.
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Orange område – Inom 20 minuter kan alla typer av insatser påbörjas med en styrka
som består av minst fem personer. Styrkan kan självständigt utföra livräddning och
släckning med rökdykare, säkring av olycksplats, losstagning vid trafikolyckor,
sjukvårdsinsatser och släckning av brand utomhus. Inom 30 minuter kan förstärkning
med insatsledare, ytterligare minst fem personer och flera specialfordon vara på plats.
Det orange området omfattar bland annat tätorterna Stallarholmen, Merlänna och Härad,
områdena kring dessa samt huvudvägarna E 20, Rv 55, Lv 900, Lv 980 och Lv 223
genom hela kommunen.
Grönt område – Inom 30 minuter kan alla typer av insatser påbörjas med en styrka som
består av minst fem personer. Styrkan kan självständigt utföra livräddning och släckning
med rökdykare, säkring av olycksplats, losstagning vid trafikolyckor, sjukvårdsinsatser
och släckning av brand utomhus. Inom 40 minuter kan förstärkning med insatsledare,
ytterligare minst fem personer och flera specialfordon vara på plats.
Det gröna området omfattar delar av landsbygden i kommunens ytterområden, bland
annat på Selaön, Fogdö och Oknö.
Vitt område inom kommungränsen – Det dröjer mer än 30 minuter innan första
räddningsstyrka kan vara på plats.
Det vita området omfattar små skogsområden i kommunens ytterkanter och flera öar i
Mälaren. På Ringsö har de boende organiserat ett frivilligt brandvärn med enklare
utrustning. De kan i väntan på räddningstjänsten göra en enklare insats och därigenom
minska risken för brandspridning till kringliggande byggnader.

6.6 Hantering av särskilda risker
Från det att räddningsstyrkan är framme på larmadressen till dess att släcknings- eller
räddningsarbetet är helt igång tar det också en viss tid, bland annat för slangutläggning.
Detta kallas angreppstid och beräknas schablonmässigt till en minut vilket är relevant vid
bränder i villor, lägre flerfamiljshus och vid trafikolyckor. Vid insatser mot byggnader/
anläggningar som är stora eller har en komplicerad verksamhetsstruktur blir angreppstiden längre än schablontiden en minut. Det handlar om lokaler som är svåra att orientera
sig i eller där byggnadskonstruktionen är svag och innebär risker för brandpersonalen.
Exempel på objekt med längre angreppstid:
 Pfizer Health AB
 Åkers Sweden AB
 Kraftvärmeverket i Strängnäs
 Flera stora köpcentrum och butiker i Strängnäs
 Gripsholms slott
 Centrallager för bland annat Menigo, Bileco Car Parts, Office Depot och K W
Bruun
 Stora skolor och kontorsbyggnader
 Flera järnvägstunnlar
 Servicehus och vårdanläggningar
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Det finns två öppningsbara broar i kommunen. Det är Tosteröbron i anslutning till
Strängnäs centrum (mot Aborrberget på Tosterön) och Stallarholmsbron (mot Selaön)
som delar samhället Stallarholmen i två delar. Om någon av dessa broar skadas eller
fastnar i öppet läge innebär det att en räddningsinsats kan försenas på delar av Tosterö
eller på Selaön. Räddningstjänstens heltidsstyrka har kompetens och enligt avtal
beredskap för att nödstänga broarna om de fastnar i öppet läge.
Förutom de tre ordinarie brandstationerna finns en materieldepå under sommartid på
Selaön. Där står ett brandfordon med materiel för att kunna göra en förstainsats vid
bränder och olyckor på ön om Stallarholmsbron har fastnat i öppet läge. Fordonet
bemannas från någon av de ordinarie styrkorna.

6.7 Kommunikation och alarmering
Kommunens räddningsstyrkor larmas ut av en bemannad larmcentral enligt ett
upphandlat avtal. Det ska förutom ordinarie larmväg finnas minst en reservväg för varje
brandstation. Allmänheten ska kunna tillkalla hjälp via en belyst larmanordning utanför
respektive brandstation.
Kommunens räddningstjänst och vissa krisledningsfunktioner använder kommunikationssystemet Rakel. Med detta system sker även samverkan med andra aktörer inom och
utom kommunen.
Allmänheten i delar av tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk ska vid
allvarliga händelser i fredstid kunna varnas genom signalen viktigt meddelande (VM).
Signalen VM ges med kommunens utomhusvarningssystem (tyfoner) som normalt kan
utlösas från SOS-centralen eller från Räddsam Mälardalens ledningscentral i Eskilstuna.
Efter omkoppling går det även att lösa ut tyfonerna från brandstationen i Strängnäs.
Räddningsledaren eller tjänsteman i beredskap vid annan myndighet beslutar om signalen
ska utlösas. Varningsmeddelandet (VMA) sänds muntligt i radio och skriftligt i TV. För
allmänhet utanför tyfonernas täckningsområde sker varningen endast genom meddelande
i radio och TV.
Vid större avbrott/störningar i telenätet avgör räddningschef i beredskap (RCB) om
resurser ska sättas in för att på strategiska platser i det berörda området ordna möjlighet
att larma SOS-centralen. Information till dem som berörs av telestörningen ska lämnas
via lokalradion.

6.8 Samverkan för ökad förmåga
Samverkan med andra myndigheter och organisationer är viktigt eftersom resurserna är
begränsade och samhällets sårbarhet är stor. Samverkan ger bättre hjälp till den enskilde
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och uthållighet över tid vid insatser. Kommunens räddningstjänst ska i det dagliga arbetet
och vid räddningsinsatser samverka med bland annat:
 Polismyndigheten
 Ambulanssjukvården och Region Sörmlands krisledningsorganisation
 Räddningstjänster i samtliga grannkommuner
 Sjöfartsverket
 Kustbevakningen
 Sjöräddningssällskapet
 Kommunledningen och andra kommunala kontor/enheter
 Försvarsmakten
 Kommunens krisgrupp för psykiskt stöd till drabbade
 Tjänsteman i beredskap hos länsstyrelsen och andra statliga myndigheter
Särskild kompetens kan vid behov begäras från andra räddningstjänster. Exempel på detta
är vattendykare som finns i Västerås, Stockholm och Nyköping samt specialutbildade
skyttar för att punktera gasflaskor som finns hos bland annat Södertörns
Brandförsvarsförbund samt Mälardalens Brand- & Räddningsförbund.
Räddningstjänsten är representerad i Sjöfartsverkets ”sjöräddningsråd” för samverkan i
frågor gällande räddningsinsatser i ”statligt” vatten.
Förutom ovan nämnda allmänna samverkan och det omfattande samarbetet inom
Räddsam Mälardalen finns ett antal avtal med andra organisationer. En kort beskrivning
av avtalen finns nedan:


Mellan samtliga räddningstjänster i Södermanlands län finns avtal om ömsesidig
hjälp vid olyckor och bränder, både vad avser förstainsats med närmaste styrka
och förstärkning vid stora händelser. Det finns också liknande avtal om ömsesidig
hjälp med Mälardalens Brand- & Räddningsförbund, Räddningstjänsten
Enköping-Håbo och Södertörns Brandförsvarsförbund.



Med Civilförsvarsförbundet Strängnäsbygden finns avtal om att de ska organisera
en frivilliga resursgrupp (FRG) som kan stödja kommunens verksamhet vid stora
olyckor eller extraordinära händelser.



Med Region Sörmland finns avtal om att samtliga beredskapsstyrkor ska kunna
utföra sjukvårdsinsatser vid förmodade hjärtstopp enligt konceptet I Väntan På
Ambulans (IVPA).



Med Försäkringsbranschens Restvärderäddning finns avtal om att
räddningstjänsten ska utföra akut restvärderäddning (RVR) åt försäkringsbolagen
vid bränder och vattenskador i byggnader samt vägsanering på statliga vägar och
assistans efter händelser på statlig järnväg.
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6.9 Räddningstjänst i Mälaren
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar staten för sjöräddning och
miljöräddningstjänst till sjöss när det gäller havet, Vänern, Vättern och Mälaren. Vid
olyckor i hamnområden, på öar och stränder är kommunerna dock ansvariga för
räddningstjänsten. Vid olyckor i alla övriga sjöar och vattendrag är kommunerna helt
ansvariga för räddningstjänsten.
Enligt ovanstående är Strängnäs kommun, när det gäller Mälaren, ansvarig för
räddningstjänsten vid olyckor/bränder på samtliga öar/stränder och i följande
hamnområden som är utmärkta med rutiga röda fält på nedanstående bilder:
Strängnäs (figur 6F):
- Eldsundsviken väster om en linje från Kasgarn mot tidigare Milostaben.
- Visholmsviken och Västerviken avgränsat från södra delen av Mälarlunden till
Lurudden med som minst 100 meter vattenspegel mot Visholmen.
- Ångbåtsbron och Nabbviken avgränsat av en linje från Hörnudden, förbi ön LillSträngnäs och till gamla Kyrkogårdens södra spets.
- Gorsingeholm söder om en linje från Ulvhäll till Löts Camping
Stallarholmen (figur 6G):
- Hela vattenytan från linjen Tegelvägen-Sundby hagväg i väster till linjen
Solliden-Vannesta skär i öster.
Mariefred (figur 6H):
- Hela vattenytan norr om linjen Gripsnäs sydligaste punkt till Mariefreds camping.
I övriga delar av Mälaren inom kommunen ansvarar staten genom Sjöfartsverket och
Kustbevakningen för räddningstjänsten. Kommunens räddningstjänst ska vid begäran
bistå staten med personal och materiel vid inträffade nödlägen.
Det ska finnas en oljeskyddsplan framtagen för Strängnäs kommun. Fokus i denna läggs
på en planläggning för att så effektivt som möjligt kunna sanera och ta hand om olja som
når strandlinjen.
För räddningsinsatser på sjöar ska kommunens räddningstjänst vara utrustad med mindre
motorbåtar på respektive brandstation samt en stor brand-/räddningsbåt som under den
isfria säsongen ska vara sjösatt i Strängnäs. Den stora båten ska vara försedd med
utrustning för att kunna utföra insatser i området oavsett väder och tid på dygnet. För att
omhänderta olja som runnit ut i vattnet ska det finnas minst 200 meter oljelänsor av
”högsjötyp” på Strängnäs brandstation.
Sjöräddningssällskapet (SSRS) har en station i Strängnäs som bemannas med frivillig
personal. SSRS har dessutom närliggande resurser i Västerås och på Munsö.
Kustbevakningen har en station i Södertälje och där finns utrustning för räddning av liv
och miljö, till exempel sjöräddning och olje- eller kemutsläpp i vatten.
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Figur 6F: Hamnområden/kommunalt vatten vid Strängnäs
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Figur 6G: Hamnområde/kommunalt vatten vid Stallarholmen

Bild 6H: Hamnområde/kommunalt vatten vid Mariefred
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6.10 Brandvattenförsörjning
I tätorterna Strängnäs, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen och Härad ska det
finnas brandposter anslutna till kommunens VA-nät. Eskilstuna-Strängnäs Energi &
Miljö (ESEM) ansvarar för tillsyn och underhåll av brandpostnätet samt tillhandahåller
aktuella kartor med brandposter utritade. I de områden där det är möjligt utan risk för
omfattande brandspridning, exempelvis i villaområden, kan alternativsystem för
brandvattenförsörjning tillämpas. Det innebär att antalet brandposter kan minimeras om
räddningstjänsten har tillgång till erforderliga tankfordon. I kommunens räddningstjänstorganisation ska det vid normal beredskap finnas tillgång till sammanlagt minst 30 m3
vatten i bilar eller lastväxlarcontainrar.

Containerbil med en lastväxlartank som rymmer 11 000 liter.

6.11 Räddningstjänst under höjd beredskap
I det säkerhetspolitiska läge som har gällt under tidigare handlingsprograms löptid har det
inte skett någon aktiv planering för höjd beredskap i kommunens räddningstjänst. Enligt
överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner om kommunernas arbete med
civilt försvar för åren 2018-2020 är dock prioriterade uppgifter bland annat kompetenshöjning gällande totalförsvar, krigsorganisation och krigsplacering.
Räddningstjänsten under höjd beredskap (RUHB) bygger på den fredstida organisationen
och dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Samma materiel och personal som i
fredstid används men placering och styrkeuppbyggnad blir annorlunda. Räddningsledare
är de i fredstid anställda, kompetensutbildade brandbefälen.
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Under höjd beredskap förväntas förutom ”vanliga” räddningsinsatser även andra typer av
händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov. I LSO kap 8
anges några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra under höjd
beredskap:
 upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.
 indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel.
 delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och
befolkningsskydd.
 att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk
för uppgifter som inte rör den egna kommunen.
Regeringens fortsatta inriktning av det civila försvaret under perioden år 2021–2025 har
ännu inte presenterats. Under handlingsprogrammets löptid behöver räddningstjänsten
arbeta för att återuppta förmåga för händelser kopplade till höjd beredskap och väpnat
angrepp.
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7 Dokumentation, uppföljning och utredning av olyckor
7.1 Vilka olyckor ska följas upp?
När en räddningsinsats är avslutad ska räddningstjänsten se till att olyckan utreds i skälig
omfattning avseende olycksorsak, olycksförlopp och hur insatsen genomfördes (LSO 3
kap 9 §). Erfarenheter från olyckan ska användas i arbetet med att förebygga fler olyckor
och göra effektiva insatser. Samverkan ska ske med andra myndigheter och samarbetsparter som exempelvis polisen, ambulanssjukvården, Arbetsmiljöverket och Trafikverket.
Vid vissa olyckor görs hela utredningsarbetet av en annan myndighet men räddningstjänsten ska då kunna bidra med uppgifter och kompetens.
Vid enklare räddningsinsatser räcker det med att utredningen begränsas till en ren
faktasammanställning i händelserapporten. Vid större insatser eller särskilda
omständigheter ska fördjupad utredning och dokumentation göras. Särskilt intressanta
olycksorsaker eller oväntad händelseutveckling vid en olycka bör rapporteras till
samverkande myndigheter och nationella tillsynsmyndigheter.
Särskilda omständigheter som innebär att fördjupad utredning ska göras är:
 Då en eller flera personer har omkommit vid brand eller olycka
 När insatspersonal har skadats i samband med räddningsarbete
 När barn har skadats svårt vid brand eller olycka
 Vid brandspridning mellan byggnader eller mellan flera brandceller

7.2 Hur görs dokumentation och utredning?
Dokumentation av insatserna ska göras genom insatsrapportering i lämpligt digitalt
program samt om möjligt med digitala fotografier eller filmer som används vid
uppföljning och utredning. Kameror för att snabbt kunna dokumentera insatsens olika
skeden ska finnas i organisationen.

7.3 Återkoppling och erfarenhetsåterföring
Efter alla händelser när räddningstjänsten har gjort en aktiv insats ska berörda
brandstyrkor göra en kort återkoppling genom att diskutera vad som gjordes och om
något hade kunnat göras annorlunda. Eventuella brister i teknik eller taktik ska
dokumenteras så att de kan åtgärdas eller följas upp senare. Samverkande organisationer
som medverkade vid insatsen ska om möjligt bjudas in för att delta i återkopplingen.
Även utlösta automatiska brandlarm ska beaktas vid återkoppling och utvärdering av
erfarenheter. Det gäller både orsaken till larmen och vad berörda verksamheter har gjort
för att undvika fler onödiga larm. Insatsutvärdering och fördjupade utredningar ska kunna
presenteras och diskuteras i samband med ordinarie befälsmöten.
Vid händelser som upplevs som obehagliga för insatspersonalen, t ex när personer
omkommit eller när barn är inblandade, ska avlastningssamtal organiseras.
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