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Handlingsplanens upplägg
I uppdraget för AG Skåne - Skydd och säkerhet ingår att inom ramen för den Regionala strategin
samordna aktiviteter och kampanjer för att stärka brandskyddet för den enskilde.
Denna handlingsplan syftar till att var en hjälp för Skånes räddningstjänster i deras arbete.
Aktiviteter planeras i arbetsgruppen och ute på räddningstjänsterna kan man sedan lägga kraft
endast på att utföra aktiviteterna. Handlingsplanen är uppbyggd utifrån de aktiviteter som finns
med i aktivitetskatalogen. Alla dessa aktiviteter ska leda till att uppnå de långsiktiga mål som
räddningsfullmäktige i Skåne har kommit överens om och som går i linje med den nationella
nollvisionen att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand. De långsiktiga
målen har i denna verksamhetsplan brutits ner till konkreta kortsiktiga mål som ska uppnås innan
utgången av 2015. Denna handlingsplan är dock skriven för att passa alla räddningstjänster i
Skåne och därför är de uppsatta målen generella så att alla kan anpassa dem till sin organisation.

Nedan presenteras handlingsplanen och dispositionen ser ut enligt följande:
1. De långsiktiga målen presenteras.
2. Översiktlig beskrivning av vilka aktiviteter som vi ska samarbeta kring på lång sikt över de
kommande åren och vilken nivå som är ansvarig (lokal, regional eller nationell).
3. Beskrivning av hur aktiviteten ska genomföras, när i tiden samt vem som är ansvarig för
vad.

Långsiktiga mål
Det långsiktiga målet med AG Skåne - Skydd och säkerhets arbete är att:
- Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en
tredjedel till år 2020, referensperiod genomsnittet 2008-2010.
- Antalet bostadsbränder där räddningstjänsten är involverad ska halveras till 2020,
referensperiod genomsnitt 2008-2010.
- Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka i
enlighet med rekommendationen.
För att uppnå dessa mål har fyra regionala strategier satts upp:
- Alla bostäder i Skåne ska ha minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan samt
en brandvarnare i varje rum där personer sover. Detta uppnår vi genom att arbeta med
fastighetsägare, samverkan med socialförvaltningen och informationskampanjer.
- Alla som bor eller vistas i Skåne ska ha förmåga att kunna förebygga och agera vid brand.
Detta uppnår vi genom utbildning, informationskampanjer, samverkan med övriga
kommunala förvaltningar och åtgärder efter insats.
- Särskild uppmärksamhet, baserat på en lokal riskbild, ska ägnas utsatta grupper i Skåne.
Detta uppnår vi genom samverkan med socialförvaltningen och övriga kommunala
förvaltningar.
- Alla räddningstjänster i Skåne ska ha en gemensam rekommendation om vilket
brandskydd vi ska ha i bostäder. Detta uppnår vi genom att alla räddningschefer står
bakom rekommendationen och ser till att den implementeras i sin organisation.
Det är viktigt att poängtera att ovanstående strategier inte är något som görs vid enstaka tillfällen.
Tanken är att dessa strategier ska implementeras i den dagliga verksamheten och utgöra en
naturlig del av räddningstjänstens vardagliga arbete.
För att veta om strategierna ger resultat använder vi följande mätpunkter:
- Statistik över brand i bostad, antal omkomna och antal skadade vid brand.
- Uppföljning av brandvarnarförekomst.
- Uppföljning av utbildnings- och informationsinsatser.

Hur ligger vi till idag?
Som nämnts ovan ska statistik användas för att mäta om genomförda strategier ger resultat. Som
en delavstämning redovisas nedan statistik över antal omkomna i bränder per 100.000 invånare i
Skåne fram till 2013 samt antal brand i bostad som räddningstjänsten ryckt ut på per 100.000

invånare i Skåne fram till 2013. Som referens till denna statistik redovisas också motsvarande
värden för riket i stort.
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Figur 1: Antal omkomna i bränder per 100.000 invånare i Skåne mellan år 1999-2013.
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Figur 2: Antal omkomna i bränder per 100.000 invånare i Sverige mellan år 1999-2013.
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Figur 3: Antal bostadsbränder som räddningstjänsten ryckt ut på per 100.000 invånare i Skåne mellan år 1999-2013.
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Figur 4: Antal bostadsbränder som räddningstjänsten ryckt ut på per 100.000 invånare i Sverige mellan år 1999-2013.

Långsiktigt arbete de kommande åren
Tabellen nedan redovisar vilka aktiviteter som ska genomföras långsiktigt över de kommande
åren. Aktiviteterna är uppdelade efter om det är på lokal eller regional nivå som aktiviteten ska
genomföras på. Vissa aktiviteter sker även på nationell nivå men denna handlingsplan är endast
till för räddningstjänsterna i Skåne och därför kommer de nationella aktiviteter inte nämnas här.
Däremot har den regionala nivån ett ansvar att vara en länk mellan den lokala och nationella
nivån.
Aktivitet

Regionalt

Lokalt

Fastigheter

Utvärdera och uppdatera innehåll i riktlinje
och folder till fastighetsägare. Följa upp
och utvärdera hur riktlinje och annat
material implementerats hos räddningstjänsterna.

Informera, göra tillsyn på fastigheter. För
fler aktiviteter se Aktivitetskatalogen Kap.
2.

Personer med
speciella
behov

Ska vara ett stöd i hur kommunerna ska
informera. Utvärdera och följa upp den
riktlinje som finns framtagen och
eventuellt revidera innehållet.

Arbeta på två fronter, dels till personer
som är inne i systemet och dels till de som
inte får något extra stöd från kommunen.
De som är inne i systemet ska få stärkt
brandskydd genom information och
utbildning till socialförvaltningen. De
andra ska få stärkt brandskydd genom
information till pensionärsföreningar, SFI,
och Peppar Peppar-dag. För mer
information se Kap. 3 i Aktivitetskatalogen.

Barn &
ungdom

Hjälpa till med vilka aktiviteter som kan
genomförs till barn och ungdomar och
följa upp dessa aktiviteter.

Genomföra olika insatser mot barn och
ungdomar. Se Kap. 4 i Aktivitetskatalogen.

Evenemang
&
information

Utforma kampanjer, beställa material,
annonsera regionalt, hålla
aktivitetskatalogen uppdaterad. Ge ut
nyhetsmail.

Dela ut broschyrer, informera på torg,
informera särskilda grupper, anordna
öppet hus, sätta upp affischer, uppdatera
hemsida, svara på allmänhetens frågor,
hålla media uppdaterad. Se Kap. 5 i
Aktivitetskatalogen.

Aktivitet

Regionalt

Lokalt

Utbildning

Ta fram utbildningskoncept och riktlinjer.
Utbilda personer som arbetar med
förebyggande.

Utbilda allmänheten och övriga
förvaltningar. Se Kap. 6 i
Aktivitetskatalogen.

Efter insats

Uppdatera och utvärdera innehåll i riktlinje
och annat material som finns framtaget.
Utvärdera hur materialet implementerats
hos räddningstjänsterna.

Återkoppling till drabbade, hantering av
media, uppmärksamma rådigt ingripande
och föra statistik. Se Kap. 7 i
Aktivitetskatalogen.

Samverkan

Samordna samarbetet mellan kommunerna
och vara en länk mellan lokal och nationell
nivå. Samverka med regionala aktörer

Samverka med övriga förvaltningar och
andra lokala aktörer. Se Kap. 8 i
Aktivitetskatalogen.

Tabell 1: Långsiktigt arbete

Hur, när och vem
I detta kapitel redovisas vilka aktiviteter som ska genomföras på regional och lokal nivå under
2015. Vissa aktiviteter sker även på nationell nivå men denna handlingsplan är endast till
räddningstjänsterna i Skåne och därför kommer de nationella aktiviteter inte nämnas här.
Däremot har den regionala nivån ett ansvar att vara en länk mellan den lokala och nationella
nivån.
Vad gäller arbetet med den Regionala strategin kommer det varje år att genomföras fyra regionala
informationskampanjer, tre under hösten och en under våren. Utöver informationskampanjerna
kommer det finnas andra aktiviteter som till exempel information till förvaltningar och externa
aktörer exempelvis fastighetsägare, se figur 1. Generella riktlinjer för hur aktiviteterna ska
genomföras kommer att komma i god tid innan aktiviteten ska genomföras.
En gång om året genomförs en enkätundersökning som skickas ut till räddningstjänsterna i Skåne
som följer upp hur aktiviteterna har fungerat, vad som varit bra och vad som kan bli bättre.

Figur 5: Övergripande aktiviteter som faller under arbetet med den Regionala strategin.

Tabell 2: Uppgifter under 2015 för regional respektive lokal nivå.

Regionala kortsiktiga mål:
› Utforma fyra gemensamma kampanjer
per år
› Genomföra en workshop
› Hålla aktivitetskatalogen och
årskalendern uppdaterad
› Utforma riktlinjer och hjälpa till med
uppföljning av brandvarnarförekomst
utbildnings- och informationsinsatser,
› Uppdatera och utvärdera de riktlinjer
som finns framtagna och undersöka
hur de implementerats hos
räddningstjänsterna
› Utvärdera handlingsplanen och skapa
en ny

Lokala kortsiktiga mål:
› Implementera Skånes gemensamma
rekommendationer för ett brandsäkert
boende
› Medverka i de fyra årligt återkommande
regionala kampanjerna
› Utveckla ett samarbete med övriga
förvaltningar i kommunen med särskild
tonvikt på socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen (eller
motsvarande)
› Genomföra aktiviteter riktade till barn och
ungdomar
› Hjälpa till med att följa upp
brandvarnarförekomst

Regionala och lokala aktiviteter
Våren 2015
Regionalt
Januari

Sammanställa enkät för att kontrollera
hur arbetet med den Regional strategin
fungerar ute hos Skånes räddningstjänster

Februari

Planera Workshop 5

Mars

Skicka ut anmälan till Workshop 5

April

Genomföra Workshop 5

Lokalt

Redovisa lokalt arbete till arbetsgruppen
genom att fylla i utskickad enkät.

Delta i Workshop 5

Riktlinjer för sommarkampanjen skickas
till kommunerna.

Maj

Förbereda riktlinjer för
Brandskyddsveckan och Peppar Peppar

Juni - Augusti

Sommarkampanjen genomförs.

Tabell 3: Aktiviteter Våren 2015

Medverka i sommarkampanjen.

Hösten 2015
Regionalt
Augusti

Lokalt

Tips inför Peppar Peppar skickas ut till
kommunerna.
Riktlinjer för brandskyddsveckan skickas
ut till kommunerna.
Arbeta med uppdatering av
Verksamhetsplan och handlingsplan

September

Uppdatera aktivitetskatalogen.
Riktlinjer nationell brandvarnare dag
skickas till kommunerna.

Planera för brandskyddsveckan och
kommunens Peppar Peppar-dag.
Medverka i brandskyddsveckan.

Brandskyddsveckan genomförs.
Oktober

Riktlinjer till julkampanjen skickas ut.

Medverka i kommunens Peppar Peppardag den 1 oktober.

November

Utvärdera handlingsplanen utifrån
mätpunkterna.

Planera inför brandvarnardagen

Brandskyddsveckan genomförs.
Skriv en handlingsplan för 2015 – 2016.
Ny organisation för arbetsgrupperna
tillsätts.
Verksamhetsplan och Handlingsplan för
2016 - 2017 antas i räddningsfullmäktige.
December

Delta i den nationella brandvarnardagen.

Delta i den nationella brandvarnardagen.

Julkampanj.

Delta i julkampanjen

Kom med riktlinjer för uppföljning av
brandvarnarförekomst.
Tabell 4: Aktiviteter Hösten 2015

