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Inledning 
Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs. Så skriver regeringen i 

propositionen ”Reformerad räddningstjänstlagstiftning”1. För att färre skall dö, färre skall skadas och 

mindre förstöras måste antalet olyckor minimeras. Dessutom måste åtgärder vidtas så att 

konsekvensen av de olyckor som trots allt inträffar blir så små som möjligt. 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, 

Grästorp och Essunga. Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som juridiskt tillhör 

Lidköpings kommun. Räddningstjänstens uppdrag från kommunerna regleras i räddningsnämndens 

reglemente. Detta handlingsprogram utgår från uppdragsparagrafen som anger att 

räddningsnämnden utför kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt enligt 

lagen om brandfarliga och explosiva varor. Undantaget är då kommunen enligt lagens mening 

betraktas som ägare eller nyttjanderättshavare. 

Lagen om skydd mot olyckor anger att alla kommuner skall anta ett handlingsprogram för den 

förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Räddningstjänsten 

Västra Skaraborg har valt att redovisa dessa program i ett gemensamt dokument. 

Handlingsprogrammet är styrdokumentet som uttrycker den politiska viljan och ambitionen med 

arbetet med skydd mot olyckor. 

Handlingsprogrammet skall minst revideras vid varje ny mandatperiod. Detta handlingsprogram är 

det tredje i ordningen. 

Fokus på förebyggande 
I lagen om skydd mot olyckor och i propositionen betonas betydelsen av en förebyggande 

verksamhet. Samtidigt är det enligt regeringen viktigt att minnas att det inte råder ett antingen eller 

förhållande mellan förebyggande och skadeavhjälpande arbete. Den kvalitet som idag finns på det 

skadeavhjälpande arbetet måste även den utvecklas om konsekvenserna av de olyckor som sker skall 

minimeras.2 

Tydligt ansvar för den enskilde 
Lagen om skydd mot olyckor framhåller att det är den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk 

person, som har det primära ansvaret för att skydda liv och egendom samt att inte orsaka olyckor. 

Först om en olycka inträffar eller överhängande fara råder för att en olycka skall inträffa och den 

enskilde själv eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets 

skyldighet att ingripa. Här har räddningstjänsten en given stödjande roll med rådgivning och 

information. 

De nationella målen 
I lagen om skydd mot olyckor anges det nationella målet. Målet anger inriktningen för det offentligas 

åtagande. 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande 

och likvärdigt skydd mot olyckor.3 

                                                           
1 Prop. 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning 
2 Prop. 2002/03:119 s. 35 
3 1 kap. 1 §, SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor 
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Inom ramen för det nationella målet skall även förutsättningarna för en hållbar utveckling beaktas. 

Med detta avses såväl ekologisk, som social och ekonomisk hållbarhet. Hänsynstagande till detta 

skall ske såväl i samband med det förebyggande arbetet som vid räddningsinsatsen och vid åtgärder 

efter insatsen. Exempel på sådant som bör beaktas i dessa sammanhang är val av släckmedel och 

omhändertagande av förorenat släckvatten.4 

Vidare finns ett nationellt mål för räddningstjänstverksamheten. 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 

påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.5 

Räddningstjänsten Västra Skaraborgs uppdrag 
Kommunerna har ålagts sju uppdrag i lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 

explosiva varor. Dessa uppgifter har kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga gett 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) i uppdrag att ansvara för. Utöver dessa skall även 

räddningstjänsten svara för arbetet med att samordna säkerhetssamordnarfunktionen enligt Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (LEH) samt svara för att bemanna en larmcentral som kan hantera alternativt 

förmedla alla de larm som finns internt i kommunerna.  

1. Förebygga 

Räddningstjänsten skall 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. 

2. Underlätta för den enskilde 

Räddningstjänsten skall vidare underlätta för den enskilde att själv bidra till sin säkerhet genom 

rådgivning, information och utbildning. 

3. Tillsyn 

Räddningstjänsten skall utöva tillsyn över Lagen om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och 

explosiva varor. Tillsynen ska vara behovsanpassad.  

4. Tillstånd 

Räddningstjänsten skall pröva tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.  

5. Räddningstjänst 

Räddningstjänsten är samhällets stöd till den enskilde vid olyckor och överhängande fara för olyckor 

för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.  

6. Undersöka 

Räddningstjänsten skall i skälig omfattning efter en räddningsinsats undersöka olyckan, dess orsak, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

7. Sotning och brandskyddskontroll 

Räddningstjänsten ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll blir utfört. 

Avgränsningar 
De förebyggande och avhjälpande åtgärder som redovisas i detta handlingsprogram gäller för de 

olyckor som kan leda till räddningsinsats. För att kommunerna skall ansvara för en räddningsinsats 

                                                           
4 Prop. 2002/03:119 s. 44, Reformerad räddningstjänstlagstiftning 
5 1 kap. 3 §, SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor 
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måste det vara motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets 

vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.  

Arbetet med att förhindra andra olyckor än de som kan leda till räddningsinsats bedrivs olika i de fyra 

kommunerna och redovisas alltså inte i detta program. Räddningstjänsten medverkar dock i detta 

arbete i varierande grad i medlemskommunerna. 

Åtgärder enligt LEH redovisas i separata handlingsprogram för de fyra kommunerna. 

Detta program ersätter inget annat program i någon av kommunerna.  

Risker 

Beskrivning av det geografiska området 

Lidköpings kommun 
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare där tätorten Lidköping utgör centralort. Kommunen är 

belägen söder om Vänern och genomkorsas av vattendraget Lidan. Av kommunens totala yta utgör 

nästan 50 % vatten. Andelen åker- och betesmark motsvarar cirka 55 % av den totala landytan och 

skogsmarken motsvarar cirka 30 %. 

De större transportleder som genomkorsar kommunen är väg 44, väg 184 och väg 187. Väg 44 och 

väg 184 utgör primära vägar för transporter av farligt gods. Andra exempel på kommunikationer 

inom Lidköpings kommun är Kinnekullebanan och den regionala flygplatsen Lidköping Airport. Här 

bör även nämnas att Skaraborgs Flygflottilj F7 samt Råda flygbas är anläggningar som finns placerade 

inom kommunen. 

 

Vara kommun 
Vara kommun har cirka 16 000 invånare där tätorten Vara utgör centralort. Kommunen är belägen i 

de centrala delarna av Västergötland och genomkorsas precis som Lidköping av vattendraget Lidan. 

Inom kommunen finns även Afsån och ett antal mindre sjöar. Av kommunens totala yta utgör nästan 

1 % vatten. Andelen åker- och betesmark motsvarar cirka 60 % av den totala landytan och 

skogsmarken motsvarar cirka 30 %. 

De större transportleder som genomkorsar kommunen är E20, väg 47 och väg 187. E20 och väg 47 

utgör primära vägar för transporter av farligt gods. Andra exempel på kommunikationer inom Vara 

kommun är Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan. 

Grästorps kommun 
Grästorps kommun har cirka 5 700 invånare där Grästorp utgör den enda tätorten. Kommunen är 

belägen sydväst om Vänern och avgränsas i väster av Halle- och Hunneberg. Inom kommunen finns 

även vattendraget Nossan och ett par mindre sjöar. Av kommunens totala yta utgör drygt 5 % vatten. 

Andelen åker- och betesmark motsvarar cirka 60 % av den totala landytan och skogsmarken 

motsvarar cirka 30 %. 

De större transportleder som genomkorsar kommunen är väg 44, väg 47 och väg 186. Väg 44, del av 

väg 47 och väg 2561 mellan väg 44 och väg 47 utgör primära vägar för transporter av farligt gods. 

Andra exempel på kommunikationer inom Grästorps kommun är Älvsborgsbanan. 
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Essunga kommun 
Essunga kommun har cirka 5 700 invånare där tätorten Nossebro utgör centralort. Kommunen är 

belägen i de centrala delarna av Västergötland. Inom kommunen finns vattendraget Nossan och ett 

par mindre sjöar. Av kommunens totala yta utgör nästan 1 % vatten. Andelen åker- och betesmark 

motsvarar cirka 50 % av den totala landytan och 

skogsmarken motsvarar cirka 40 %. 

De större transportleder som genomkorsar 

kommunen är E20, väg 186 och väg 190. E20 utgör 

primär väg för transporter av farligt gods. 

Hamnar och deras gränser 
Hamnområden omfattas av kommunal räddnings-

tjänst. Inom RVS område berörs Lidköpings hamn 

samt Lidköpings småbåtshamn, se figur.  

Insatsstatistik och riskinventering 
Den insatsstatistik som redovisas i 

handlingsprogrammet visar ett urval av typhändelser 

som inträffat inom RVS medlemskommuner under 

2013-2017. Utifrån summan av totala antalet insatser 

under 2013-2017 kan det konstateras att 

automatiska brandlarm har varit den vanligaste 

händelsetypen  

(27 % av insatserna under en femårsperiod). Andra vanligt förekommande händelsetyper är trafik-

olycka (19 %), brand ej i byggnad (13 %), brand i byggnad (12 %) och hjärtstoppslarm/IVPA6 (7 %). 

                                                           
6 IVPA : I väntan på ambulans. Insats vid förmodat hjärtstopp. Utförs på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 
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Lidköpings kommun 
I nedanstående tabell redovisas antalet insatser fördelat på händelsetyper för Lidköpings kommun. 

De vanligaste händelsetyperna har varit automatlarm ej brand (30 %), trafikolycka (15 %), brand ej i 

byggnad (13 %), brand i byggnad (12 %) och IVPA (6 %).  

Händelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Automatlarm ej brand 126 128 128 134 142 

Brand i byggnad 54 48 40 52 56 

Brand ej i byggnad 65 47 34 65 68 

Drunkning/tillbud 0 2 3 4 0 

IVPA 23 27 28 30 21 

Nödställd person 2 2 2 3 10 

Nödställt djur 3 1 2 3 1 

Trafikolycka 64 56 76 70 62 

Utsläpp farligt ämne 8 4 6 12 5 

Vattenskada 5 8 3 4 2 

Summa 350 323 322 377 367 

Totalt antal insatser 415 410 404 482 456 
 

Vara kommun 
I nedanstående tabell redovisas antalet insatser fördelat på händelsetyper för Vara kommun. De 

vanligaste händelsetyperna har varit trafikolycka (24 %), automatlarm ej brand (22 %), brand ej i 

byggnad (13 %), brand i byggnad (13 %) och IVPA (8 %). 
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Händelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Automatlarm ej brand 43 51 56 49 59 

Brand i byggnad 37 29 17 47 31 

Brand ej i byggnad 33 34 23 29 41 

Drunkning/tillbud 0 0 1 0 0 

IVPA 17 23 20 23 13 

Nödställd person 1 1 3 2 0 

Nödställt djur 1 1 2 1 1 

Trafikolycka 48 44 72 57 66 

Utsläpp farligt ämne 2 6 4 7 7 

Vattenskada 4 8 2 4 2 

Summa 186 197 200 219 220 

Totalt antal insatser 211 234 235 257 261 
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Grästorps kommun 
I nedanstående tabell redovisas antalet insatser fördelat på händelsetyper för Grästorps kommun. De 

vanligaste händelsetyperna har varit automatlarm ej brand (30 %), trafikolycka (26 %), brand ej i 

byggnad (9 %), brand i byggnad (9 %) och IVPA (8 %). 

Händelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Automatlarm ej brand 31 14 9 36 35 

Brand i byggnad 7 7 11 5 6 

Brand ej i byggnad 13 3 4 12 7 

Drunkning/tillbud 0 0 0 1 0 

IVPA 4 7 6 8 8 

Nödställd person 1 0 1 0 1 

Nödställt djur 1 0 1 0 0 

Trafikolycka 22 14 19 18 36 

Utsläpp farligt ämne 2 3 3 2 4 

Vattenskada 1 4 1 0 0 

Summa 82 52 55 82 97 

Totalt antal insatser 89 57 65 91 111 
 

Essunga kommun 
I nedanstående tabell redovisas antalet insatser fördelat på händelsetyper för Essunga kommun. De 

vanligaste händelsetyperna har varit automatlarm ej brand (25 %), trafikolycka (18 %), brand ej i 

byggnad (14 %), IVPA (12 %) och brand i byggnad (11 %). 

Händelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Automatlarm ej brand 7 20 15 18 28 

Brand i byggnad 3 10 10 4 12 

Brand ej i byggnad 13 8 6 12 11 

Drunkning/tillbud 0 0 0 1 0 

IVPA 8 7 15 7 3 

Nödställd person 0 1 1 2 2 

Nödställt djur 2 1 0 3 0 

Trafikolycka 8 12 13 13 15 

Utsläpp farligt ämne 2 0 1 1 0 

Vattenskada 2 8 0 1 0 

Summa 45 67 61 62 71 

Totalt antal insatser 49 81 72 69 75 

 

I den riskanalys som ligger till grund för handlingsprogrammet har respektive händelsetyp studerats 

djupare. I punktlistan nedan återges de viktigaste slutsatserna vad gäller analyserad insatsstatistik 

från åren 2013-2017. 

 Totala antalet insatser som RVS utfört har varierat något under åren 2013-2017. I medeltal 

har 825 insatser utförts per år, varav i genomsnitt 433 i Lidköpings kommun (motsvarande 52 

%), 240 i Vara kommun (motsvarande 29 %), 83 i Grästorps kommun (motsvarande 10 %) och  

69 i Essunga kommun (motsvarande 8 %). Sett till antalet invånare i respektive kommun 

utfördes flest räddningsinsatser i Vara kommun (15 stycken per 1 000 invånare). I Lidköpings 

kommun utfördes det minsta antalet insatser per invånare inom RVS område (11 stycken per  

1 000 invånare). I Grästorp och Essunga är motsvarande siffror 14 insatser per 1 000 invånare 
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respektive 12 insatser per 1 000 invånare. Fler insatser utfördes inom samtliga RVS 

medlemskommuner i jämförelse med motsvarande riksgenomsnitt. 

 Antalet automatlarm ej brand har ökat under åren 2013-2017 vilket är problematiskt både 

för räddningstjänsten och för den som äger larmet. 

 Vid sammanställning av mantimmar per händelsetyp, år och kommun ses att flertalet 

medianvärden understiger 10 timmar, vilket motsvarar en insats med en styrka om  

1 styrkeledare + 4 brandmän som är ute på larm under två timmar. En stor andel av 

räddningsinsatserna kan således förväntas pågå under en relativt kort tid. 

 Vad gäller brand i byggnad utgör bostadsbränder en majoritet av antalet inträffade bränder i 

byggnad inom RVS område. Industrier representerar den näst vanligaste objektkategorin. 

 För brand ej i byggnad är brand i skog/mark den vanligaste hädelsetypen inom RVS 

insatsområde. 

 Inom RVS område inträffade tolv händelser under åren 2013-2017 som kategoriseras som 

drunkning/tillbud. Tre händelser involverade bil i vatten och i två av fallen utfördes en 

(extern) dykinsats för att kunna utesluta att det fanns personer kvar i bilarna. 

 Vid sammanställning av insatser till IVPA-larm kan det konstateras att RVS utfört livräddande 

insatser i en relativt stor andel av räddningsinsatserna. 

 Olyckor med nödställda personer (svår belägenhet/fastklämd/hissnödläge/sjönöd etc.) och 

nödställda djur (svår belägenhet/fastklämt) inträffar sällan. De kan dock ta mycket resurser i 

anspråk, framförallt i form av personal. 

 Statistiskt sett var en singelolycka med personbil den mest förekommande trafikolyckan 

inom såväl RVS insatsområde som inom respektive kommun. Den andra stora kategorin av 

olyckor utgörs av händelser med flera personbilar inblandade. Sådana olyckor med flera 

skadade kräver mer resurser, främst i form av personal, vilket i praktiken innebär att urtag av 

skadade behöver prioriteras. Inom RVS område förekom även en mängd olyckor med 

lastbilar inblandade, i synnerhet i Vara där minst en lastbil var inblandad i var femte olycka. 

 Utsläppen av farligt ämne som inträffat under 2013-2017 kan samtliga kategoriseras som 

vardagshändelser för organisationen, de flesta i form av drivmedel/oljeutsläpp. 

 Pumpning utfördes som åtgärd av RVS vid en relativt stor andel av antalet insatser till 

vattenskador. 

Insatsstatistiken redovisar inte bara vad som inträffat inom RVS område under de senaste åren utan 

ger också signaler om förväntade olyckor under kommande år. Insatsstatistiken fastställer således en 

del av riskbilden inom RVS insatsområde. Långt ifrån alla risker representeras dock av statistiken, 

exempelvis syns inte risker som kan medföra allvarliga och omfattande konsekvenser men där risken 

samtidigt hör ihop med en låg sannolikhet för att inträffa. Arbetet med riskanalysen har därför 

inkluderat ett omfattande arbete som utförts inom hela organisationen för att identifiera händelser 

och objekt som ger en mer komplett bild av de risker som finns inom RVS område.  

Den förebyggande enheten har tagit fram en generell beskrivning av riskobjekt samt en lista över 

exempel på specifika riskobjekt inom RVS område. I nedanstående tabell redovisas antal av olika 

typer av riskobjekt per kommun inom RVS insatsområde. För anläggningar som tillhör den sista 

kategorin, Seveso- och farlig verksamhet7, finns en specifik beskrivning av respektive objekt under 

tabellen.  

                                                           
7 För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU 

antagit det så kallade Sevesodirektivet. 



12 
 

 

Gödselterminalen, Lidköpings kommun 
Gödselterminalen är en Sevesoanläggning på den högre kravnivån. Anläggningen har en relativt enkel 

process där gödselämnen kommer in via sjötransporter till hamnen. Gödselämnena lagras löst i 

stackar för att sedan fyllas i storsäck. Storsäckarna lagras i huvudsak i öppna väderskydd i väntan på 

uttransport till kund. Den huvudsakliga risken består i att gödselämnena vid värmepåverkan (brand) 

ger upphov till nitrösa gaser. Anläggningens läge innebär att spridning av nitrösa gaser kan ske inom 

centrala Lidköping. 

Kartåsens biogasanläggning, Lidköpings kommun 
Kartåsens biogasanläggning är en Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Anläggningen består av 

tre olika delar. En av delarna producerar metangas genom rötning av biomassa. Gasen renas och 

komprimeras. Nästa del kyler metangasen till flytande form och lagrar denna i väntan på lastning till 

tankbilstransport. Den sista delen utgörs av en tankstation för fordonsgas. Den huvudsakliga risken är 

kopplad till risk för brand och explosion i samband med tillverkning och hantering av brandfarlig gas. 

Sparbanken Lidköping Arena, Lidköpings kommun 
Intill arenan finns en utomhusbana för bandy. Denna är av Länsstyrelsen beslutad att omfattas av 

skyldigheter för farlig verksamhet p.g.a. användning av ammoniak som köldmedel. Mängden ren 

ammoniak har dock reducerats efter att köldbärare i slingor under ispisten ersatts med ammoniak-

lösning. Utsläpp av ren ammoniak är dock fortfarande möjligt vid skada i primärsystemet (inom 

kylmaskinrummet). 

Svevia AB bergtäkt i Järpås, Lidköpings kommun 
Svevias bergtäkt i Järpås är en Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Verksamheten består av 

avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt 

transporter till och från täkten. Den huvudsakliga risken är kopplad till mängden sprängmedel som 

används vid täkten. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband 

med sprängning. 

XR Bergkross AB bergtäkt i Järpås, Lidköpings kommun 
XR Bergkross bergtäkt i Järpås är en Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Vid bergtäkten 

produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning. Den huvudsakliga risken är 

kopplad till mängden sprängmedel som används vid täkten. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, 

utan transporteras till täkten i samband med sprängning. I anslutning till täkten bedriver Skanska 

Asfalt och Betong AB verksamhet med tillstånd till hantering av brandfarlig vara gällande 94 000 liter 

gasol i cistern ovan mark samt 30 000 liter eldningsolja i cistern ovan mark. 

Objekt Lidköping Vara Grästorp Essunga 

Lägenheter i småhus 9 960 5 581 2 074 2 139 

Lägenheter i flerbostadshus 8 155 1 696 492 366 

Förskolor 34 8 4 6 

Skolor 21 12 2 3 

Vård- och omsorgsboenden 42 23 12 12 

Hotell, vandrarhem etc. 13 7 1 2 

Större samlingslokaler 19 10 4 3 

Större industrier 28 30 2 6 

Seveso- och farlig verksamhet 7 - 1 - 
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Swerock AB bergtäkt i Gillstad, Lidköpings kommun 
Swerocks bergtäkt i Gillstad är en Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Verksamheten består av 

avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt 

transporter till och från täkten. Den huvudsakliga risken är kopplad till mängden sprängmedel som 

används vid täkten. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband 

med sprängning. 

F7 Såtenäs, Lidköpings kommun 
Skaraborgs Flygflottilj F7 ligger i Lidköpings kommun men i Grästorpstyrkans primära insatsområde. 

Som flygplats omfattas anläggningen av skyldigheter för farlig verksamhet. För flygverksamheten har 

anläggningen en egen organisation för basräddningstjänst. Anläggningen omfattar ett stort område 

med många byggnader och verksamheter såsom hangarer, verkstäder, utbildningslokaler, restaurang 

och samlingslokaler. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillstånds- och 

tillsynsmyndighet gällande anläggningens hantering och förvaring av brandfarlig vara (främst 

flygbränsle) och anläggningens hantering och förvaring av explosiva varor. 

XR Berg & Maskin AB:s bergtäkt i Grästorp, Grästorps kommun 
XR Berg & Maskins bergtäkt i Grästorp är en Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Vid bergtäkten 

produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning. Den huvudsakliga risken är 

kopplad till mängden sprängmedel som används vid täkten. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, 

utan transporteras till täkten i samband med sprängning. 

Inom den operativa enheten har ett antal sittningar hållits med heltidsanställda inom RVS för att 

identifiera händelser och specifika riskobjekt inom Lidköpings kommun. Resultatet redovisas i 

nedanstående tabell. 

Olyckstyp eller riskobjekt   

Bil i vatten/drunkningstillbud Garaget under kommunhuset Motorstadion i Lidköping 

Brand i trähus i centrum Kemolycka Naturolycka 

Bussolycka Lantmännen Pågående dödligt våld 

De la Gardiegymnasiet Lantmännen Reppe Sjukhuset i Lidköping 

Eurofins i Lidköping Lidköping Biogas Skaraborgs flygflottilj F7 

Flerbilskrock Lidköping-Hovby flygplats Stadshotellet i Lidköping 

Hotell Lidköpings Värmeverk Äldreboenden 

Insats som medför arbete på 
hög höjd 

Läckö slott  
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För kommunerna Vara, Grästorp och Essunga har stationsansvariga delgivit sin bild av riskerna inom 

respektive insatsområde. Resultatet redovisas i nedanstående tabell. 

Olyckstyp eller riskobjekt 

Järpås Vara Kvänum Grästorp Nossebro 

Björkhaga 
äldreboende 

Buss- och 
tågolyckor 

ASKO gamla 
lokaler 

Djurlivräddning Componenta 
Främmestad 

Industrier med 
farliga ämnen 

Djurlivräddning Benders Gelia Dahréntråd 

Obevakade 
järnvägsöverfarter 

Gasbilar under 
mark 

KPAB Tågolycka Närhälsan 
Nossebro 
vårdcentral 

Q Star i Järpås Större samlings-
lokaler 

Lumber & Karle Trafikolycka 
farligt gods/ 
tunga fordon 

Större lantbruk 

Skanska Asfalt och 
Betong AB 

Varaslättens 
Lagerhus 

Nästegårdsskolan  Större lokaler 
som medför 
långa 
inträngningsvägar  

Trafikolycka farligt 
gods/ 
tunga fordon 

Vianor Ranaverken   

Vindkraftverk Volvo Penta Swegon   

  Tornumsgårdens 
äldreboende 

  

  Trafikolycka 
farligt gods/ 
tunga fordon 
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En inventering har även utförts för att i stora drag kunna identifiera vilka ämnesklasser av farligt gods 

som transporteras på de större transportlederna inom RVS område och på så sätt undersöka 

riskbilden vad gäller trafikolyckor med farliga ämnen. Resultatet redovisas i nedanstående figur. 

 

Klassificering farligt gods: 1 Explosiva ämnen och föremål, 2 Gaser, 3 Brandfarliga vätskor, 4.1 

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, 4.2 

Självantändande ämnen, 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, 5.1 

Oxiderande ämnen, 5.2 Organiska peroxider, 6.1 Giftiga ämnen, 6.2 Smittförande ämnen, 7 

Radioaktiva ämnen, 8 Frätande ämnen, 9 Övriga farliga ämnen och föremål. 

Analyserade risker (scenarier) 
Med utgångspunkt i riskinventeringen valdes tio scenarier ut för vidare analys. För varje scenario 

redogörs i riskanalysen för förutsättningar, händelseförlopp, insatsuppgifter samt vilka resurser i 

form av utrustning, personal och tidsåtgång som krävs för att hantera scenariot. Förslag på 

förebyggande åtgärder som kan vidtas av RVS för att minska scenariernas bedömda sannolikhet och 

konsekvens finns också angivna. I punktlistan nedan ges en kortfattad beskrivning av respektive 

scenario (benämnda S1-S10). 

S1: Lägenhetsbrand med omfattande rökspridning och livräddning via stege. 
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S2: Villabrand med omfattande brand- och rökspridning, livräddning via rökdykning 

och hotad bebyggelse. 

S3: Brand på äldreboende som ingår i ett större byggnadskomplex. Omfattande 

rökspridning och akut brandspridningsrisk till andra delar av byggnadskomplexet. 

S4: Utvecklad industribrand i större lagerbyggnad och hotad bebyggelse. 

S5: Brand i vegetation på ö (30 × 30 meter) och hotad bebyggelse. 

S6: Bil i å med oklarheter kring om det finns personer kvar i bilen. 

S7: Lindrig trafikolycka med en personbil på sidan. 

S8: Allvarlig trafikolycka med tre personbilar. 

S9: Trafikolycka med lastbil som transporterar diesel och bensin. 

S10: Allvarlig bussolycka med flera döda och ett stort antal skadade. 

I nedanstående figur redovisas en sammanställning av den typ av utrustning och personal som krävs 

för att hantera scenarierna S1-S10. Den personaluppställning som krävs uttrycks i form av siffror och 

innebär generellt antal insatsledare + antal styrkeledare + antal brandmän. De tre scenarier som är 

placerade på det nedersta trappsteget erfordrar inte insatsledning. På de två översta stegen i 

trappan är personaluppsättningen kompletterad med en skadeplatschef som ska ha 

insatsledarkompetens. 

Släck/räddningsbil förkortas i figuren SL-fordon. 

 

Bedömning av sannolikheter och konsekvenser med avseende på hälsa, miljö och egendom för varje 

scenario redovisas i de tre riskmatriserna nedan. 
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I nedanstående tabell ges kommentarer till scenarierna S1-S10 baserat på en jämförelse mellan RVS 

nuvarande resurser och vad respektive scenario erfordrar för att hantera händelserna. 

Benämning Kommentarer 

S1 - Lägenhetsbrand 
med livräddning 

Händelsen tar få resurser i anspråk och kan till stor del kategoriseras som 
en vardagshändelse som organisationen är väl rustad för. Händelsen 
bedöms inte medföra några större problem vad gäller organisationens 
uthållighet då insatsen dessutom förväntas pågå under kort tid (1+4 under 
1,5 timmar). Stegutrymning är däremot att betrakta som en sällanhändelse 
som bedöms kunna förekomma 1 gång per 20 år. 

S2 - Villabrand  
med livräddning 

Denna händelse är mer utmanande i förhållande till lägenhetsbranden och 
tar betydligt mer resurser i anspråk. När arbetet behöver vara som mest 
intensivt kräver händelsen cirka 50 % av organisationens operativa 
personalresurser och tre av organisationens fyra tankbilar. Denna insats är 
dessutom mer tidskrävande och påverkar således organisationens 
uthållighet på ett helt annat sätt (1+2+12 under de första 3 timmarna;  
1+4 under efterföljande 2 timmar; 1+1 under efterföljande 7 timmar). 
Exempelvis är det inte möjligt att inom RVS organisation utföra två insatser 
av detta scenarios dignitet samtidigt. Detta scenario bedöms inträffa 1 
gång per år. 

S3 - Brand på 
äldreboende med 
livräddning 

Scenario S3 utgör den händelse av de tio analyserade som tar flest resurser 
i anspråk. När arbetet behöver vara som mest intensivt kräver händelsen 
cirka 85 % av organisationens operativa personalresurser samt en 
utryckningsorganisation som RVS idag inte har. Då insatsen dessutom 
förväntas vara mycket tidskrävande kommer den att påverka 
organisationens uthållighet kraftigt (1+1+4+20 under de första 8 timmarna;  
1+3+12 under efterföljande 6 timmar; 1+1 under efterföljande 2 timmar).  
I princip kommer en styrka finnas till förfogande för att hantera eventuella 
övriga insatser inom hela RVS insatsområde. Scenariot bedöms inträffa  
1 gång per 100-1000 år. 

S4 - Industribrand 
med hotad 
bebyggelse 

Även denna händelse tar relativt mycket resurser i anspråk, cirka 50 % av 
organisationens operativa personalresurser när arbetet behöver vara som 
mest intensivt. Händelsen bedöms vara lika tidskrävande (och därmed lika 
påfrestande) som villabranden i scenario S2. Scenariot bedöms dock 
inträffa mer sällan, i storleksordningen 1 gång per 1-10 år. 

S5 - Brand på ö med 
hotad bebyggelse 

Händelsen tar relativt få resurser i anspråk men kräver kompetens för att 
transportera båt till platsen för sjösättning samt transport på sjö. 
Händelsen bedöms inte medföra några större problem vad gäller 
organisationens uthållighet då insatsen förväntas pågå under relativt kort 
tid (1+4 under  
3,5 timmar). Detta scenario bedöms inträffa 1 gång per år. 

S6 - Bil i vatten Händelsen tar få resurser i anspråk men kräver dykkompetens för att 
hanteras. Denna förmåga saknar RVS idag och en eventuell dykinsats 
ordnas i samverkan med polis. Inom RVS område inträffade totalt tre 
händelser med bil i vatten under åren 2013-2017 (dock medförde ingen av 
händelserna några personskador eftersom bilarna vid kontroll var tomma). 

S7 - Trafikolycka 
med en personbil 

Händelsen tar få resurser i anspråk och kan till stor del kategoriseras som 
en vardagshändelse som organisationen är väl rustad för. Händelsen 
bedöms inte medföra några större problem vad gäller organisationens 
uthållighet då insatsen dessutom förväntas pågå under kort tid (1+4 under 
1,5 timmar).  
Ett scenario med bil på sidan bedöms inträffa 1 gång per år medan grund-



19 
 

sannolikheten för singelolycka med personbil är betydligt högre. Detta 
inträffade i genomsnitt 68 gånger/år under 2013-2017. 

S8 - Trafikolycka 
med flera person-
bilar 

Denna händelse är mer utmanande i förhållande till trafikolyckan med en 
personbil och tar mer resurser i anspråk, cirka 35 % av organisationens 
operativa personalresurser. Denna insats är även något mer tidskrävande 
(1+2+8 under 2,5 timmar) men framförallt bör nämnas att alla de personal-
resurser som erfordras för att hantera olyckan inte kommer att vara på 
plats i inledningen av olyckan, vilket medför att t.ex. urtag av samtliga 
skadade inte kan ske momentant. Ett scenario med denna skadebild 
bedöms inträffa 5 gånger per år medan grundsannolikheten för 
trafikolycka med flera personbilar är högre. Detta inträffade i genomsnitt 
38 gånger/år under  
2013-2017. 

S9 - Trafikolycka 
med lastbil farligt 
gods 

Händelsen tar något mer personalresurser i anspråk (40 %) i jämförelse 
med trafikolyckan med flera personbilar och kräver kompetens vad gäller 
hantering av det ämne som läckt ut. Denna insats är dessutom mer 
tidskrävande och utgör således en större påfrestning på organisationen 
(1+2+10 under 6 timmar). Det ska även nämnas att det inom RVS 
organisation endast finns tillgång till en kemkärra varför sårbarheten ökar 
kraftigt om en liknande olycka inträffar samtidigt. Scenario S9 bedöms 
dock inte ske oftare än 1 gång per 10-100 år. Att två liknande händelser 
skulle inträffa samtidigt är således inte speciellt sannolikt. 

S10 - Trafikolycka 
med buss 

Scenario S10 utgör en händelse som tar relativt mycket resurser i anspråk, 
cirka 50 % av organisationens operativa personalresurser och kräver en 
utryckningsorganisation som RVS idag inte har. Insatsen bedöms inte vara 
alltför tidskrävande (1+1+3+12 under 3,5 timmar) men då den knyter upp 
en ansenlig del av RVS personalresurser kommer den att ge en tydlig 
belastning på organisationens uthållighet. Även här bör nämnas att alla de 
personalresurser som erfordras för att hantera olyckan inte kommer att 
vara på plats i inledningen av olyckan, vilket medför att t.ex. urtag av 
samtliga skadade inte kan ske momentant. Ett scenario av denna dignitet 
bedöms inträffa i storleksordningen 1 gång per 200 år. 

 

Baserat på RVS nuvarande resurser och aktiviteter, slutsatser från insatsstatistik och analyserade 

scenarier samt diskussioner som uppkommit i samband med riskinventeringen, föreslås i riskanalysen 

ett stort antal aktiviteter för organisationen i syfte att hantera den lokala riskbilden. Förslagen på 

aktiviteter avspeglas i målen i detta handlingsprogram.  
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Organisation 
Förvaltningen är organiserad i två enheter med gemensam ledning och administration. 

Organisationen beskrivs med cirklar för att tydliggöra att delarna ska arbeta intimt tillsammans samt 

vara flexibla. Det vill säga att resurserna skall kunna sättas in där de för tillfället bäst behövs. 

 

 

Ledning, säkerhetssamordning och administration 
Inom ledning vilar det övergripande ansvaret för organisation, personal och ekonomi. Administration 

hanterar bl.a. post, e-post, diarieföring av ärende, registrering av handlingar, avisering av 

brandskyddskontroller och fakturahantering. Inom säkerhetssamordning planeras och stödjs 

medlemskommunernas arbete utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Bemanning 

Räddningschef 1 

Personalkonsult 0,25 

Administratör 1,5 

Säkerhetssamordnare 2 

Summa 4,75 

 

Kompetens 
Räddningschef: Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst med godkänt resultat. 

Förebyggande enhet och enhet Allmänhet och Operativ 
Den förebyggande enheten har huvudansvar för förebyggande verksamhet och enheten allmänhet 

och operativ har huvudansvar för räddningstjänst. Utförande av uppgifter inom förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst följer dock inte strikt förvaltningens enhetsindelning. T.ex. utförs 

förebyggande verksamhet i form av brandskyddsutbildning och informationsinsatser av personal 

inom enheten allmänhet och operativ. Den ”Fixarbrandistjänst” som utförs på uppdrag av Vård & 

Omsorg i Lidköpings kommun i syfte att förebygga fallolyckor bland äldre i hemmiljö är också förlagd 

till enheten allmänhet och operativ. Omvänt har personal inom den förebyggande enheten operativa 

räddningstjänstroller såsom RCB och IL samt en del ansvarsområden som är direkt kopplade till 

området räddningstjänst. 
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Bemanning förebyggande enhet 

Enhetschef/stf Räddningschef 1 

Brandingenjör 3 

Brandinspektör 2 

Brandinspektör/Skorstensfejartekniker 2 

Summa 
Summa RCB 
Summa ILB 

8,0 
2 
2 

 

Kompetens förebyggande enheten 
Enhetschef: Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 

med godkänt resultat. 

Brandingenjör: Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst med godkänt resultat. 

Brandinspektör: Genomgått MSB:s kurs ”Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B” med 

godkänt resultat eller lägst MSB:s kurs ”Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A” med 

godkänt resultat. 

Brandinspektör/Skorstensfejartekniker: Examen som skorstensfejartekniker. 

Bemanning enhet allmänhet och operativ 

Enhetschef 1 

stf Enhetschef 1 

Brandinspektör 3 

Stationssamordnare 1 

Driftledare 1 

Serviceman 0,5 

Styrkeledare 4 

Brandman 20 

Styrkeledare RIB 18 

Brandman RIB 87 

Fixarbrandis 1 

Summa 
Summa RIB 
Summa RCB 
Summa ILB 

32,5  
105 
3 
3 

 

Kompetens heltid enhet allmänhet och operativ 
Enhetschef: Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 

med godkänt resultat eller genomgått MSB:s kurs Räddningsledning B med godkänt resultat 

stf Enhetschef: Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst med godkänt resultat eller genomgått MSB:s kurs Räddningsledning B med godkänt 

resultat 

Brandinspektör: Genomgått MSB:s kurs Räddningsledning B med godkänt resultat.  

Stationssamordnare: Genomgått MSB:s kurs Räddningsledning B med godkänt resultat. 

Fixarbrandis: Genomgått MSB:s utbildning Skydd mot olyckor eller lägst genomgått MSB:s 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med godkänt resultat. 
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Bemanning utryckningsorganisation 

Räddningschef i beredskap 1 

Insatsledare i beredskap 1 

Lidköping 1 Styrkeledare + 4 Brandmän  

Lidköping RIB 2 Brandmän 

Järpås RIB 1 Styrkeledare + 2 Brandmän 

Vara RIB 1 Styrkeledare + 4 Brandmän 

Kvänum RIB 1 Styrkeledare + 4 Brandmän 

Nossebro RIB 1 Styrkeledare + 4 Brandmän 

Grästorp RIB 1 Styrkeledare + 4 Brandmän 

 

 

Kompetens utryckningsorganisation 
Räddningschef i beredskap (RCB): Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s 

påbyggnadsutbildning i räddningstjänst med godkänt resultat eller genomgått MSB:s kurs 

Räddningsledning B med godkänt resultat. RCB skall även ha genomgått regional samverkanskurs 

eller motsvarande. 

Insatsledare i beredskap (ILB): Brandingenjörsexamen samt genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning 

i räddningstjänst med godkänt resultat eller genomgått MSB:s kurs Räddningsledning B med godkänt 

resultat  

Styrkeledare: Genomgått MSB:s kurs Räddningsledning A med godkänt resultat 

Brandman: Genomgått MSB:s utbildning Skydd mot olyckor med godkänt resultat 

RCB 
ILB 
1+4 
RIB 0+2 

RIB 1+2 

RIB 1+4 

RIB 1+4 

RIB 1+4 

RIB 1+4 
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Styrkeledare RIB: Genomgått MSB:s kurs Räddningsledning A med godkänt resultat 

Brandman RIB: Genomgått MSB:s kurs Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap 

Förebyggande verksamhet 
Uppgifter som genomförs inom RVS gällande förebyggande verksamhet. 

Brandskyddskontroll och tillsyn enligt LSO och LBE 
En fortlöpande analys av tillsynsbehovet sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Med 

utgångspunkt från denna analys genomförs regelbunden tillsyn, tematillsyn och händelsetillsyn. Inom 

RVS finns en upprättad intern rutin med dnr. 2018-000391 som beskriver hur tillsynsverksamheten 

planeras, handläggs och följs upp. 

 Regelbunden tillsyn genomförs i syfte att över tid upprätthålla en skälig brandskyddsnivå vid 

prioriterade verksamheter och sker med 4-års intervall. Utifrån ett risk- och 

väsentlighetsperspektiv prioriteras nedanstående verksamheter: 

o Verksamheter där personer vistas eller bor som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva hantera en brandsituation. T.ex. äldreboende, 

gruppboende, behandlingshem etc. 

o Verksamheter där personer övernattar utan att ha god lokalkännedom. T.ex. hotell, 

pensionat, vandrarhem etc. 

o Verksamheter som kontinuerligt inrymmer ett större antal personer med mindre god 

lokalkännedom. T.ex. nöjeslokaler etc. 

o Industriverksamheter med många anställda eller industriverksamheter där 

lättantändligt material tillverkas och bearbetas i mer än ringa omfattning eller 

industriverksamheter med omfattande hantering av brandfarlig vara eller 

industriverksamheter med farlig verksamhet. 

o Komplexa anläggningar med många olika ingående verksamheter där det totalt sett 

vistas ett stort antal människor eller där förändringstakten är hög. Anläggningar som 

inte är industrier men har omfattande hantering av brandfarlig vara eller 

anläggningar med farlig verksamhet. 

 Tematillsyn genomförs i syfte att komma till rätta med identifierade lokala 

brandskyddsproblem eller skapa en tydligare bild över vilka lokala förhållanden som råder. 

Tematillsyn kan omfatta alla verksamhetstyper inom ett särskilt utsatt område eller särskilda 

verksamhetstyper som har en gemensam problembild. Inriktning gällande tematillsyn 

fastställs i den årliga tillsynsplanen. 

 Händelsetillsyn genomförs som snabb reaktion på inträffade händelser och syftar till att 

minska risken för att felförhållanden uppstår eller upprepas. Händelsetillsyn kan t.ex. 

genomföras vid tillfälliga arrangemang, till följd av misstanke om felförhållande vid en 

verksamhet, till följd av att en ny verksamhet tas i bruk eller till följd av att en brand, 

explosion eller annan olycka har inträffat. 

 Brandskyddskontroll genomförs i syfte att kontrollera om den enskilde använder och 

underhåller eldstäder och imkanaler i storkök på ett sådant sätt att det inte uppstår fel eller 

brister som kan leda till brand. Verksamheten gällande brandskyddskontroll planeras med 

utgångspunkt från föreskriften MSBFS 2014:6 gällande vilka objekt som omfattas och med 

vilka intervall kontrollerna ska utföras. Brandskyddskontroller utförs av utbildade 

skorstensfejartekniker. 
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Tillståndsprövning enligt LBE 
 Prövning av tillstånd sker dels genom granskning av ansökningshandlingar och dels genom 

besiktning av de anordningar och anläggningar som ska användas. Inom RVS finns en 

framtagen rutin med dnr. 2017-000070 som beskriver hur tillståndsprövning enligt LBE ska 

planeras, handläggas och följas upp. 

 Tillstånd innehåller villkor och begränsas till viss tid. RVS har beslutat att hålla tillståndens 

giltighetstider relativt korta för att på så sätt minska behovet av tillsyn mellan 

tillståndsprövningar, för att med större regelbundenhet kunna pröva behovet av nya eller 

ändrade villkor och för att minska risken för förekomst av felaktiga tillstånd p.g.a. att 

verksamheter upphört eller p.g.a. att ägarbyte skett. 

Utbildning, rådgivning, och information 
 För att stärka medborgarnas förmåga att förebygga bränder och agera vid olyckor bedriver 

RVS utbildningsverksamhet. Denna verksamhet planläggs och utbildningsaktiviteterna riktar 

sig i första hand mot kommunanställda i RVS medlemskommuner, barn och skolungdomar 

samt invandrare/nyanlända. När det gäller barn och skolungdomar genomförs utbildnings- 

och informationsaktiviteter för alla 6-åringar och skolbarn Åk 5. Utöver detta erbjuds 

utbildningen ”Upp i rök” mot anlagd brand på skolor samt säkerhetstävlingen ”Camp Blåljus” 

som riktar sig till alla skolklasser Åk 8. När det gäller gymnasieelever finns ett samarbete 

mellan RVS och De la Gardiegymnasiets omvårdnadsprogram där RVS genomför kurserna 

”Räddningsmedicin” och ”Människans säkerhet”. 

 Rådgivning och informationsaktiviteter, med undantag av utbildning, är idag inte helt 

planlagd inom RVS, utan är i många stycken en reaktion på uppkomna behov. Dessa 

aktiviteter bedöms dock utgöra en betydande del av verksamheten. Rådgivning- och 

informationsaktiviteter begränsas inte till frågor rörande LSO och LBE utan har ett bredare 

anslag utifrån RVS totala kompetensområde. 

 Rådgivning och information ges via olika kanaler såsom telefon, e-post, hemsida, facebook, 

brev, broschyrer eller medverkan vid informationsmöten. Målgrupp för rådgivning och 

information varierar kraftigt. Det kan t.ex. handla om att besvara en enskild medborgares 

frågor, sprida information till alla kommuninvånare eller rikta information till en specifik 

målgrupp. 

 RVS har också några anmälningstjänster som framför allt syftar till att påtala den enskildes 

ansvar och ge möjlighet att informera om vilka åtgärder som behöver vidtas. Dessa 

anmälningstjänster berör tillfällig inkvartering i lokaler som inte är projekterade för 

övernattning samt eldning av trädgårdsavfall och gräs utomhus. 

Förebyggande samverkan 
 RVS samverkar med planenheten i respektive kommun gällande planprocessen. Syftet med 

denna samverkan är att man i planprocessen ska lokalisera bebyggelse till mark som är 

lämpad till ändamålet med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. Vid 

planläggning är det också viktigt att utformningen blir sådan att räddningsinsatser kan 

genomföras gällande framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till vatten för brandsläckning. 

 RVS samverkar med byggenheten i respektive kommun gällande bygglovsprocessen. Syftet 

med denna samverkan är att säkerställa en helhetssyn där brandskyddsfrågorna hanteras 

utifrån bygglagstiftning gällande uppförande av byggnader och ändring av byggnader och 

brandskyddsfrågorna utifrån LSO begränsas till att hantera förvaltning av det 

byggnadstekniska brandskyddet under byggnaders bruksskede. I bygglovsprocessen är det 

viktigt att bedöma om det finns tillräcklig brandskyddsteknisk kompetens med i projektet 
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eller inte. Finns inte tillräcklig kompetens med i projektet kan det finnas behov av att 

använda certifierad sakkunnig brandskydd (SAK 3) för att säkerställa att projektering, 

utförande och dokumentation uppfyller samhällets minimikrav. Dokumentation från 

bygglovsprocessen utgör idag viktiga underlag vid tillsyn utifrån LSO. 

 RVS samverkar med Länsstyrelsen gällande farliga verksamheter. Länsstyrelsen är den 

myndighet som beslutar om att en anläggning omfattas av skyldigheterna för farlig 

verksamhet enligt LSO. Länsstyrelsen har också prövning enligt miljöbalken och utgör 

tillsynsmyndighet utifrån den s.k. Sevesolagstiftningen. RVS ansvarar på lokal nivå för tillsyn 

över farlig verksamhet och det finns därför ett gemensamt intresse av att denna typ av 

verksamheter får en från risksynpunkt acceptabel lokalisering, att riskerna är ordentligt 

utredda och att förebyggande åtgärder vidtagits för att hindra eller begränsa allvarliga 

olyckor. Farliga verksamheter har särskilda skyldigheter att, i skälig omfattning, hålla eller 

bekosta beredskap med personal och egendom för att hindra eller begränsa allvarliga skador 

på människor eller i miljön. 

 RVS samverkar med Tillståndsenheten i samverkan (TiS) gällande prövning av 

serveringstillstånd enligt 8 kap. 16 § alkohollagen. Vid denna prövning ska man bl.a. bedöma 

om lokalerna är lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt och fastställa antal personer lokalerna 

är avsedda för. Detta görs för att serveringsställe kan inrymma ett större antal personer som 

rör sig i lokaler som är helt eller delvis okända. Förekomst av alkoholförtäring innebär också 

att personer kan ha en nedsatt förmåga avseende reaktion på varningssignaler och 

beslutsfattande vid en brandsituation. Detta ställer höga krav på att lokalerna är lämpligt 

utformade från brandsäkerhetssynpunkt. Vid remiss rörande alkoholservering bedömer RVS 

lokalernas lämplighet och personantal dels utifrån tillgänglig dokumentation och dels utifrån 

besiktning på plats. 

 RVS samverkar med Trafikverket gällande vägplaner och utredning av dödsolyckor. 

Trafikverket tar fram vägplaner som bl.a. behandlar vägutformning med avseende 

trafiksäkerhet. Vidare utreder trafikverket inträffade olyckor som har lett till dödsfall. RVS 

genomför på lokal nivå räddningsinsatser mot trafikolyckor och har därför dokumentation 

och statistik som kan vara viktig att beakta både vid planering av trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder och när det gäller att förstå en inträffad dödsolycka. Vidare är det viktigt att 

vägutformningen blir sådan att räddningsinsatser kan genomföras gällande framkomlighet 

och tillgänglighet. 

 RVS samverkar med polisen gällande tillstånd utifrån ordningslagen t.ex. gällande offentlig 

tillställning, allmän sammankomst, begagnande av allmän plats eller anordnande av 

fyrverkerier. Vidare samverkar RVS med polisen gällande brottsutredningar i samband med 

inträffade bränder. Vid tillstånd utifrån ordningslagen finns ett gemensamt intresse av att 

den som anordnar ett evenemang ser till att evenemanget genomförs på ett säkert sätt. Det 

är därför vanligt att tillstånd villkoras med krav på att arrangören ska vidta brand- och 

olycksförebyggande åtgärder, ta fram en säkerhetsplan och se till att denna är känd av de 

personer som ingår i evenemangets säkerhetsorganisation samt se till att det finns 

framkomlighet och tillgänglighet för räddningsinsatser. När det gäller brottsutredningar och 

brandplatsundersökningar finns utvecklade samverkansformer där polisens tekniker och 

särskild RVS-personal regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte. RVS-personal medverkar vid 

polisens brandplatsundersökningar och upprättar sakkunnigutlåtande gällande 

spridningsrisk. 

 RVS samverkar med Vård & Omsorg i Lidköping gällande fallolyckor. På uppdrag av Vård & 

Omsorg utför RVS en kostnadsfri fixarservice riktad till äldre och funktionshindrade i 

Lidköpings kommun. Uppdragen för ”Fixarbrandis” handlar om att utföra sådana uppgifter 
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som kan minska risken för att de äldre skadar sig i hemmet genom fall. Exempel på sådana 

uppdrag kan vara byte av glödlampor, uppsättning av gardiner eller tavlor, bära upp lådor på 

vinden, fästa lösa sladdar, kontrollera och montera brandvarnare etc. Förutom detta så 

erbjuder ”Fixarbrandis” en säkerhetsgenomgång av hemmet i samband med sitt besök. 

Olycksundersökning 
 En grundläggande undersökning av inträffade händelser görs genom upprättande av 

händelserapport från varje enskild räddningsinsats. Statistik från händelserapporterna 

används som ett av flera underlag för RVS kommunala riskanalys samt den årliga 

tillsynsplanen. 

 Efter särskilt beslut genomförs fördjupad olycksundersökning efter inträffad händelse. Beslut 

om fördjupad olycksundersökning fattas när det från ett förebyggandeperspektiv finns 

särskilda skäl att klarlägga orsakerna till olyckan eller då händelseförloppet inte följer 

förväntade mönster. 

Framtagande av riskanalys 
 Inom RVS genomförs kommunal riskanalys för att ta fram verksamhetsmål och för att 

fastställa behovet av förmåga utifrån den lokala riskbilden. Den modell som valts är den 

riskbaserade designprincip som beskrivs i Linköpings universitet, Carer, rapport ”Beskrivning 

av räddningstjänstens förmåga” från 2013. Riskanalysen ligger till grund för arbetet med att 

ta fram handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt LSO. 

Riskanalysen uppdateras och utökas fortlöpande utifrån en framtagen genomförandeplan. 

Rengöring (Sotning) 
 Rengöring (sotning) av eldstäder, rökkanaler och imkanaler för storkök görs i syfte att 

avlägsna brandfarliga beläggningar. Inom RVS geografiska område utförs sådan rengöring av 

avtalad sotningsentreprenör med de intervall som är beslutade av räddningsnämnden. 

Nuvarande entreprenör är Vara sotning och Fastighetsservice AB som har till uppdrag att 

planera verksamheten utifrån beslutade sotningsfrister och genomföra rengöringar med 

utbildade skorstensfejare. 

 RVS prövar och utfärdar medgivande om egensotning. Medgivandet ges endast om 

sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen 

kontrolleras att sökande är ägare till fastigheten, att sökande har tillgång till utrustning för 

sotning och att sökande kan styrka sina kunskaper om sotning, regelverk och brandskydd. 

Räddningstjänst 
RVS har ett ansvar att vara en effektiv organisation för skadeavhjälpande insatser vid oönskade 

händelser. Organisationen ska hålla resurser för skadeavhjälpande insatser vid olyckor eller 

överhängande fara för olyckor. För att klara räddningsinsatser ska övnings och 

utbildningsverksamheten baseras på de behov som framgår av riskanalysen och 

handlingsprogrammet. Det behövs både individuell förmåga, förmåga hos ledningsenheter samt 

förmåga hos räddningsenheter. 

En oönskad händelse skall bearbetas både före, under och efter för att uppnå ett effektivt arbete. 

Förbereda insats 
 För att säkerställa kompetens hos personal som ingår i utryckningsstyrkor hålls regelbundet 

övningar. Dessa planeras i en övningsplanering, till grund för planering ligger aktuella behov, 
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ny materiel, årstid t.ex. båtövningar, nya arbetssätt, framkomna behov efter insatser, 

lagstyrda övningar t.ex. varma och kalla rökövningar, ny teknik, RVS riskanalys m.m. 

 Personal utbildas för att erhålla kompetens till specialfunktioner t ex rappellering, 

vattenlivräddning, instruktörer HLR, bandvagn m.m. Dessa utbildningar köps in externt för 

att sedan spridas inom egen organisation av utbildade personer. 

 Kompetens för Räddningsledare erhålls av MSB på skola i Sandö eller Revinge. Som stöd för 

ledningspersonal finns ett ledningsdokument ”Ledning och stab” där ledningssystem beskrivs 

samt hur stabsarbetet skall bedrivas. Detta dokument kommuniceras med alla nya befäl 

innan delegation ges. 

 Vissa objekt har insatskort där man i förväg planerat hur en insats skall genomförs. På korten 

finns information för befäl som stöd vid insatser. 

 Standardrutiner finns för att i förväg veta vilken uppgift man har i samband med rökdykning, 

trafikolycka m.m. Beroende på vilken position man har fått tilldelad vid arbetspassets början 

eller beredskapsveckan vet man vilken uppgift man har vid insats. Detta för att vara så 

effektiv som möjligt samt skapa en trygghet i insatsstyrkan. 

Genomföra insats 
För att en räddningsinsats skall genomföras enligt Lagen om skydd mot olyckor skall fyra kriterier 

vara uppfyllda. Dessa kriterier är behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 

kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. 

 Många insatser har en i förväg bestämd rutin att utgå ifrån t ex vid rökdykning, trafikolycka 

m.m. Ledning av insats görs av olika befälsnivåer styrkeledare som leder enskild styrka, 

Insatsledare som leder fler styrkor vid en insats båda dessa kan vara räddningsledare. 

Styrkeledare är normalt räddningsledare tills insatsledare är på plats. Räddningschef i 

beredskap har det strategiska och normativa ansvaret samt utgör bakre ledning. Vid behov 

av ytterligare resurser eller förstärkning från annan organisation begärs detta av 

räddningschef i beredskap. 

 Larmning av resurser görs av SOS Alarm utifrån förutbestämd plan. Behov av ytterligare 

resurser avgörs vid info från SOS Alarm, lämnad rapport då första styrka är på plats, 

omständigheter i övrigt som kan påverka.   

 Prioriteringen av arbetssätt görs i ordningen liv, egendom, miljö. 

 Under insats skall aktuellt scenario kopplas ihop med skadeplatsfaktorer och sedan utifrån 

detta formulera ett mål med insatsen, definiera metodval och fastställa behovet av resurser. 

 Vid skadeavhjälpande verksamhet beaktas miljöaspekterna bl.a. vid val av metod, teknik och 

taktik. Särskilt beaktas att förorening av omgivningen ska minimeras avseende restprodukter 
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Samverkan vid insats 
I de fall ytterligare resurser räddningsinsats behövs från annan organisation finns avtal med: 

 Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (Utför insatser i gränsområdet) 

 Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (Utför insatser i gränsområdet) 

 Räddningstjänsten Herrljunga (Utför insatser i gränsområdet) 

 Räddningstjänsten Norra Älvsborg (Utför insatser i gränsområdet) 

 Räddningstjänsten Östra Skaraborg (resurs vid kemolyckor) 

 Räddsam VG (Länsgemensamma resurser och avtal om samordning vid större insatser) 

Organisationer som är tänkta att kontakta utan avtal: 

 Räddningstjänsten Storgöteborg (dykare) 

 Lantbrukare (LRF kontaktlistor gödseltunnor) 

 VG stab (stabsarbete) 

 Försvarsmakten (personal skogsbrand m.m.) 

 Sjöräddningssällskapet (samverkan vid transporter och brand på öar) 

 Kustbevakningen (Samverkan kring miljöräddningstjänst i Vänern) 

 Entreprenadföretag 

 Saneringsföretag 

Stab vid insats 
Då insatser är av större karaktär och pågår över längre tid behöver en stab upprättas för att fungera 

som bakre ledning samt stöd åt räddningsledare. Stabens utformning anpassas efter situationen och 

sorteras in i olika funktioner. Funktionsindelningen anpassas efter de krav som insatsen ställer och 

personaltillgång. Hur detta arbeta skall bedrivas finns dokumenterat i ”Ledning och Stab” detta 

dokument används som stöd inom RVS. 

Efter insats 
Efter insats avgörs om insatsen behöver utvärderas och i så fall i vilken form. Personal kan behöva 

hjälp med avlastande samtal om insatsen varit av påfrestande karaktär t.ex. dödsolyckor. Utrustning 

skall återställas sedan övergår man till att förbereda igen. 

Utvärdera insats 

 Undersöka inträffade olyckor i skälig omfattning för att klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

 En grundläggande undersökning av inträffade händelser görs genom upprättande av 

händelserapport från varje enskild räddningsinsats. Statistik från händelserapporterna 

används som ett av flera underlag för RVS kommunala riskanalys. 

 Efter särskilt beslut genomförs After Action Review (AAR) efter inträffad händelse. AAR syftar 

till att i skälig omfattning undersöka hur insatsen har genomförts och utifrån detta utveckla 

metod, teknik, ledning etc. 

 Efter särskilt beslut genomförs fördjupad olycksundersökning efter inträffad händelse. Beslut 

om fördjupad olycksundersökning fattas när det finns särskilda skäl att undersöka om 

räddningsinsatsen har genomförts på ett effektivt sätt. 

Avlastande samtal 
Då det finns behov av att samla personal efter insats för att genomföra avlastande samtal görs detta: 

 Inblandad personal samlas och redogör för intryck, känslor samt upplevelse av insatsen. 

Detta kan göras en gång eller flera. 
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 Företagshälsovård kan kontaktas som anordnar professionell hjälp åt enskild eller grupp. 

Räddningsstyrkors förmåga i Lidköpings kommun 
Styrkor Lidköping       Järpås       

Uppgifter Egen 
insats 

Med förstärkning  
  

Egen 
insats 

Med förstärkning 

  
 

< 20 min < 30 min > 30 min 
 

< 20 min < 30 min > 30 min 

Utvändig Släckning av byggnad Ja       Ja       

Utvändig livräddning från 
byggnad 

Ja       Ja       

Utvändig släckning av byggnad 
över 4 våningar 

Ja       Nej Ja   
 

Rökdykning i normal riskmiljö Ja       Nej Ja     

Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i normal riskmiljö 

Nej Ja     Nej Ja     

Rökdykning i hög riskmiljö Nej Ja     Nej Ja     

Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i hög riskmiljö 

Nej   Ja   Nej Ja 
  

Skogsbrand mindre omfattning Ja       Ja       

Skogsbrand stor omfattning Nej      Ja Nej     Ja 

Släckning av utflöde av större 
mängd brandfarlig vätska, 300 
m2 

Nej   Ja   Nej Ja     

Losstagning av skadad vid trafik- 
och tågolycka eller annat 
nödläge mindre omfattning 

Ja       Nej Ja     

Losstagning av skadad vid trafik 
och tågolycka eller annat 
nödläge större omfattning 

Nej Ja     Nej Ja     

Livräddning kemolycka Ja       Ja       

Kemdykarinsats mindre 
omfattning 

Ja       Nej Ja   
 

Kemdykarinsats stor omfattning Nej      Ja Nej     Ja 

Indikering av miljö och 
hälsofarliga ämnen 

Ja       Ja       

Vattendykarinsats Nej      Ja Nej     Ja 

Ytlivräddningsinsats Ja       Nej Ja     

Länspumpning av enstaka 
byggnader 

Ja       Ja       

Oljeskadebekämpning i 
hamnområde 

Ja       Nej       

Hjärtstoppslarm Ja       Ja       

 

  



30 
 

Räddningsstyrkors förmåga i Vara kommun 
Styrkor Vara       Kvänum       

Uppgifter Egen 
insats 

Med förstärkning  
  

Egen 
insats 

Med förstärkning 

   < 20 min < 30 min > 30 min 
 

< 20 min < 30 min > 30 min 

Utvändig Släckning av byggnad Ja       Ja       

Utvändig livräddning från 
byggnad 

Ja       Ja       

Utvändig släckning av byggnad 
över 4 våningar 

Nej   Ja    Nej 
 

Ja 
 

Rökdykning i normal riskmiljö Ja       Ja 
 

    

Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i normal riskmiljö 

Nej Ja     Nej Ja     

Rökdykning i hög riskmiljö Nej Ja     Nej Ja     

Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i hög riskmiljö 

Nej   Ja   Nej   Ja 
 

Skogsbrand mindre omfattning Ja       Ja       

Skogsbrand stor omfattning Nej      Ja Nej     Ja 

Släckning av utflöde av större 
mängd brandfarlig vätska, 300 
m2 

Nej Ja 
 

  Nej 
 

Ja   

Losstagning av skadad vid trafik- 
och tågolycka eller annat 
nödläge mindre omfattning 

Ja       Ja 
 

    

Losstagning av skadad vid trafik 
och tågolycka eller annat 
nödläge större omfattning 

Nej Ja     Nej Ja     

Livräddning kemolycka Ja       Ja       

Kemdykarinsats mindre 
omfattning 

Nej   Ja   Nej  Ja 
 

Kemdykarinsats stor omfattning Nej     Ja Nej     Ja 

Indikering av miljö och 
hälsofarliga ämnen 

Ja       Ja       

Vattendykarinsats Nej     Ja Nej     Ja 

Ytlivräddningsinsats Ja       Nej Ja     

Länspumpning av enstaka 
byggnader 

Ja       Ja       

Oljeskadebekämpning i 
hamnområde 

Nej       Nej       

Hjärtstoppslarm Ja       Ja       
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Räddningsstyrkors förmåga i Grästorp och Essunga kommun 
Styrkor Grästorp       Nossebro       

Uppgifter Egen 
insats 

Med förstärkning Egen 
insats 

Med förstärkning 

  
 

< 20 min < 30 min > 30 min 
 

< 20 min < 30 min > 30 min 

Utvändig Släckning av byggnad Ja       Ja       

Utvändig livräddning från 
byggnad 

Ja       Ja       

Utvändig släckning av byggnad 
över 4 våningar 

Nej   Ja    Nej 
  

Ja 

Rökdykning i normal riskmiljö Ja       Ja 
 

    

Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i normal riskmiljö 

Nej Ja     Nej Ja     

Rökdykning i hög riskmiljö Nej Ja     Nej Ja     

Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i hög riskmiljö 

Nej   Ja   Nej   Ja 
 

Skogsbrand mindre omfattning Ja       Ja       

Skogsbrand stor omfattning Nej     Ja Nej     Ja 

Släckning av utflöde av större 
mängd brandfarlig vätska, 300 
m2 

Nej Ja 
 

  Nej Ja    

Losstagning av skadad vid trafik- 
och tågolycka eller annat nödläge 
mindre omfattning 

Ja       Ja 
 

    

Losstagning av skadad vid trafik 
och tågolycka eller annat nödläge 
större omfattning 

Nej Ja     Nej Ja     

Livräddning kemolycka Ja       Ja       

Kemdykarinsats mindre 
omfattning 

Nej   Ja   Nej  
 

Ja 

Kemdykarinsats stor omfattning Nej     Ja Nej     Ja 

Indikering av miljö och 
hälsofarliga ämnen 

Ja       Ja       

Vattendykarinsats Nej     Ja Nej     Ja 

Ytlivräddningsinsats Ja       Ja 
 

    

Länspumpning av enstaka 
byggnader 

Ja       Ja       

Oljeskadebekämpning i 
hamnområde 

Nej       Nej       

Hjärtstoppslarm Ja       Ja       

 

Räddningstjänstens förmåga kopplat till Boverkets byggregler (BBR) 
Enligt BBR får utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst tillgodoräknas som en av 

utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, förutsatt att högst 15 personer 

utrymmer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att räddningstjänsten har tillräckligt snabb 

insatstid och förmåga. Uppställningsplats dimensionerad för räddningstjänstens utrustning ska 

finnas. 

För kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga har Räddningstjänsten Västra Skaraborg 

(RVS) förmågan att via utskjutsstege bistå med utrymning från fönster i byggnader där öppningens 

underkant ligger högst 12 meter över marknivå. Högre byggnader måste således projekteras så att 

utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänst. 

Uppställningsplats för utskjutsstege får inte vara lokalt upphöjd utan ska utgöras av plan, hinderfri 

mark under de fönster som är tänkta att användas för utrymning. RVS insatstider framgår av bild. 
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Rosa område: insatstid 0-10 minuter. 

Gula område: insatstid 10-20 minuter. 

Gröna område: insatstid 20-30 minuter. 

 

Räddningstjänst under höjd beredskap 
Grunden för räddningstjänst under höjd beredskap är den fredstida organisationen. Förutom att 

hantera ordinarie uppgifter skall anpassning ske till rådande hotbild i kommunerna. I stort sett 

kommer alla resurser användas till skadeavhjälpande verksamhet. 

Anpassning av arbetssätt får ändras så att beredskap förstärks. Detta kan göras genom att införa 

tvåskift. 

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd 

beredskap ansvara för: 

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga område 

 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. 

 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de tillkommande 

uppgifterna ska kunna fullgöras. 

 Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under höjd beredskap delta i 

åtgärder för första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd. 
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Räddningstjänsten skall kunna förstärka sin organisation för att klara de utökade riskerna som 

tillkommer under höjd beredskap. Behov att förstärka finns gällande: 

 Resurser för undsättning 

 Resurser för sanering av användning av kemiska stridsmedel 

 Röjning oexploderad ammunition 

 Räddningshundsekipage 

 Räddningsstab 

Alarmering vid avbrott i telekommunikationer 
Vid längre avbrott eller störningar i de allmänna telekommunikationssystemen kommer RVS att i ett 

första skede bemanna organisationens brandstationer med vakt. Efter särskilt beslut kan det bli 

aktuellt att utöka antalet alarmeringsplatser. Detta bygger dock på att RAKEL-systemet fungerar. 

Jämförelse likvärdigt skydd utifrån de nationella målen 
MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar varje år fram jämförelsetal så kallade 

indikatorer under vinjetten Öppna jämförelser trygghet och säkerhet. Indikatorerna publiceras i en 

rapport som har utgivits varje år sedan 2008. Flera av indikatorerna beräknas utifrån data från mer 

än ett år. Nedan följer en jämförelse mellan RVS medlemskommuner och andra liknande kommuner 

utifrån öppna jämförelser 2018. 

 

 Det gröna området motsvarar värdena för 25 procent av kommunerna, de med lägst värde för 

indikatorn. 

 Det röda området motsvarar värdena för 25 procent av kommunerna, de med högst värde för 

indikatorn. 

 Det mässingsfärgade området i mitten motsvarar värdena för 50 procent av kommuerna, de med 

värden som ligger i mitten för indikatorn. 

 Det lägsta värdet (12,5) motsvarar det lägsta värdet för alla kommuner. 

 Det högsta värdet (81,1) motsvarar det högsta värdet för alla kommuner. 

 Värdet där det gröna området och det mässingsfärgade området möts (26,0) motsvarar värdet 

för kommunen med lägsta värde för det mässingsfärgade området. Alla kommuner med lägre 

värde än detta ligger inom det gröna området. 

 Värdet där det mässingsfärgade området och det röda området möts (39,9) motsvarar värdet för 

kommunen med lägsta värde för det röda området. Alla kommuner med detta värde eller högre 

ligger inom det röda området. 

 Strecket motsvarar den aktuella kommunens värde för indikatorn, vilket även visas under 

mätaren (31,4). 
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Jämförelse Lidköpings kommun 
Lidköpings kommun jämförs gällande likvärdigt skydd med Alingsås kommun, Vänersborgs kommun 

och Falköpings kommun. 

Lidköping 

 

Alingsås 
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Vänersborg 

 

Falköping 
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Jämförelse Vara kommun 
Vara kommun jämförs gällande likvärdigt skydd med Töreboda kommun, Skara kommun och 

Melleruds kommun. 

Vara 

 

Töreboda 
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Skara 

 

Mellerud 
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Jämförelse Grästorp och Essunga kommuner 
Grästorp och Essunga kommuner jämförs gällande likvärdigt skydd med Götene kommun och Gnosjö 

kommun. 

Grästorp 

 

Essunga 
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Götene 

 

Gnosjö 
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Mål 

Bakgrund Säkerhetsmål 

Brand i byggnad 
Utifrån de nationella målen har RVS tagit fram följande ansats gällande lokala förhållanden för brand 

i byggnad. 

Tillfredsställande skydd anses uppfyllt och den enskildes handlande samt genomförande av 

räddningsinsats anses ha skett inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt om det slutliga resultatet 

av brand i byggnad har begränsats enligt följande: 

 Ingen egendomsskada uppstår eller att den slutgiltiga omfattningen stannar i 

antändningsobjekt eller startutrymme. 

 Ingen omkommer eller skadas på sådant sätt att transport till sjukhus krävs. 

Utifrån analys av händelserapporter har ovanstående ansats uppfyllts enligt följande: 

 2016 2017 2018 

Andel insatser som 
uppfyller ansats 

78 % 79 % 84 % 

 

Det finns i huvudsak fyra orsaker till att ansatsen inte nås till 100 %. Dessa orsaker kan beskrivas 

enligt följande:  

 branden har inte upptäckts tillräckligt snabbt 

 den enskilde har inte förmått vidta släckande eller begränsande åtgärder i tillräcklig 

omfattning 

 räddningstjänsten har inte larmats eller anlänt tillräckligt snabbt till brandplatsen 

 räddningstjänsten resurser eller tillämpning av metod/teknik har inte varit tillräcklig för att 

bryta händelseutvecklingen 

Ovanstående orsaker är påverkningsbara och det ses därför som rimligt att formulera ett 

säkerhetsmål för brand i byggnad där uppfyllnad av ansatsen ska öka från nuvarande nivå och där en 

högre nivå ska bibehållas över tid. Det ses dock som orimligt att sätta ansatsuppfyllnad till 100 % då 

bygglagstiftningen inte harmoniserar med en sådan nivå och en kommunal räddningstjänst inte kan 

förväntas ha tillräckliga resurser för att påverka alla de aktörer som inverkar på resultatet. 

Relationsskapande åtgärder 
RVS känner från vardagen igen de trender och utmaningar för räddningstjänsten som beskrivs i 

”Framtidsstudie år 2030” av Kairos Future. Här beskrivs att den nya människan har blivit mer 

fokuserad på självförverkligande. Detta innebär bl.a. att man i mindre utsträckning är benägen att 

lyda eller lita på myndigheter. När det gäller den egna personen ställer man dock höga krav på 

samhällets ingripande och har en minskad acceptans för felaktigheter och förseningar. Det finns 

samtidigt stora krafter i frivilliga engagemang. Engagemangen saknar dock många gånger koppling till 

formella organisationer. Runt en sakfråga kan engagemanget spridas via sociala medier och 

verksamhet bedrivs likt ett projekt där varje enskild individ inte behöver acceptera långa åtaganden. 

Med utgångspunkt från ovanstående ses det som viktigt att aktivt möta medborgarna och arbeta 

med relationsskapande åtgärder. 



41 
 

Rekrytering 
Räddningstjänsten har liksom många andra branscher börjat få svårt att rekrytera medarbetare. Kan 

vi inte rekrytera människor med de kompetenser vi önskar får vi svårt att klara vårt uppdrag. Sedan 

MSB skola i Skövde försvann finns en risk att personer som tänkt att läsa SMO-utbildning väljer 

annan inriktning på grund av avstånd till utbildningsorter, vilket får till följd att det blir svårare att 

anställa personal med lokal förankring. Avståndet till närmaste stor stad gör det svårt att anställa 

brandingenjörer då utmaningar och möjligheter både gällande arbete och privatliv kan vara 

begränsande i mindre orter. För RIB personal har problemet uppstått att man inte jobbar på den lilla 

orten där man bor utan pendlar till annan ort för att jobba. För att jobba som RIB brandman skall 

man ha en fungerande situation med sin huvudarbetsgivare och i familjelivet vilket kan vara svårt. 

Säkerhetsmål 

Brand i byggnad 
Utifrån RVS ansats om begränsning av skadeutfall vid brand i byggnad ska uppfyllnad öka till 85 % och 

därefter bibehållas över denna nivå. 

Relationsskapande åtgärder 
Den enskilde skall känna att räddningstjänsten arbetar för goda kontaktytor med den enskilde vid alla 

förekommande möten och utifrån den information som förmedlas kunna känna sig trygg i vardagen. 

Den enskilde skall också bemötas och besvaras på ett sakligt sätt vid de tillfällen det finns ett behov 

av engagemang i frågor som berör räddningstjänsten. 

Rekrytering 
Vid rekrytering skall vi få sökande i den omfattningen och med den kompetensen vi eftersöker. 

Personal skall känna att man vill vara kvar på Räddningstjänsten Västra Skaraborg även om tjänster 

erbjuds på annat håll. 

Uppföljning säkerhetsmål 

Brand i byggnad 
Brand i byggnad följs upp genom statistik från upprättade händelserapporter. Vid uppföljning 

kontrolleras andelen händelser som uppfyller RVS ansats om begränsning av skadeutfall. De 

händelser som inte uppfyller vald ansats kontrolleras gällande orsak till detta. Uppföljning sker 

löpande och rapporteras del- och helårsvis till nämnden. 

Relationsskapande åtgärder 
Arbetet med relationsskapande åtgärder följs upp genom att ärenden med synpunkter och klagomål 

registreras och besvaras på ett sakligt sätt. Kontakter med enskilda följs upp dels genom 

ärendestatistik och dels genom registrering av informations och utbildningsaktiviteter. Uppföljning 

sker löpande och rapporteras del- och helårsvis till nämnden. 

Rekrytering 
Rekrytering följs upp i samband med varje enskilt rekryteringstillfälle. Vid dessa tillfällen studeras 

antal behöriga sökande i förhållande till antal lediga tjänster, fördelning från ett jämställds- och 

bakgrundsperspektiv samt hur man har fått vetskap om de lediga tjänsterna. Uppföljningssamtal sker 

med personer som erbjudits anställning men tackat nej för att få veta orsaker. Uppföljning 

rekrytering och vidtagna rekryteringsåtgärder rapporteras löpande till nämnden. 
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Bakgrund prestationsmål 
Utifrån säkerhetsmålen formuleras prestationsmål som beskriver vilka uppgifter RVS kommer att 

prioritera för att nå säkerhetsmålen och därmed öka skyddet och säkerheten för medborgarna i 

medlemskommunerna. 

Tillsyn 
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys samt genomförd uppföljning av händelserapporter kan 

vi se att brandtillbud inträffar vid de verksamheter som har prioriterats från ett risk- och 

väsentlighetsperspektiv. Skadeutfallet vid dessa brandtillbud hålls i huvudsak lågt tack vare att man 

får tidig upptäckt och varning via brand- och utrymningslarm samt tack vare personalingripande och 

aktivering av fasta släcksystem där sådana finns. Det ses som viktigt att genomföra regelbunden 

tillsyn vid dessa verksamheter. Detta för att säkerställa att en hög brandskyddsnivå bibehålls över tid 

och säkerställa att skadeutfallet även fortsättningsvis hålls lågt vid eventuella brandtillbud. Utöver 

regelbunden tillsyn vid prioriterade verksamheter behöver det finnas utrymme för att genomföra 

tematillsyn i syfte att hantera lokala brandskyddsproblem och händelsetillsyn för att reagera på 

inträffade händelser. Inriktning av tematillsyn behöver snabbt kunna ändras i takt med den lokala 

problembilden. 

Kontroll av brandvarnare 
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys samt genomförd uppföljning av händelserapporter kan 

vi se att bostadsbränder är den vanligaste kategorin gällande brand i byggnad. Det är också i 

bostäder som flest personer omkommer vid brand. Vidare kan vi se att skadeutfallet vid 

bostadsbränder kan hållas lågt om det finns anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av 

brand (brandvarnare) samt om de boende eller t.ex. grannar ingriper med släckande eller 

begränsande åtgärder. Med avseende på ovanstående ses det som viktigt att kontrollera om 

bostäder är försedda med fungerande brandvarnare och om så inte är fallet se till att brandvarnare 

installeras. 

Samarbete med respektive byggenhet 
Historiskt kan vi se att det funnits stora brister i hur brandskyddsfrågor har hanterats i 

byggprocessen. Det har inte funnits tillräcklig brandskyddsteknisk kompetens med i projekten, 

räddningstjänsten och byggenheten i respektive kommun har inte haft samsyn på hur 

brandskyddsfrågor i byggprocessen ska hanteras, utförandet av brandskyddet i färdiga byggnader har 

inte verifierats, relationshandlingar gällande brandskyddet har inte upprättats och 

brandskyddsåtgärder som krävs enligt byggreglerna har därmed inte alltid blivit utförda. Med 

utgångspunkt från ovanstående ses det som viktigt att upprätta och bibehålla fungerande 

samarbetsformer med byggenheterna i respektive medlemskommun gällande byggprocessen. 

Individanpassat brandskydd 
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys samt genomförd uppföljning av händelserapporter vet 

vi att risken att dö i en brand är speciellt stor för personer vars funktions- eller iakttagelseförmåga är 

nedsatt till följd av naturligt åldrande, på grund av missbruk, inverkan av medicin eller på grund av en 

medfödd eller förvärvad fysisk/psykisk funktionsnedsättning. Idag är det vanligt att dessa grupper 

bor kvar så länge som möjligt i vanliga boendemiljöer med stöd av kommunen. 2014 föreslog 

räddningstjänsten ett samarbete mellan räddningstjänst och Vård & omsorg i Lidköping där brukares 

behov av brandskydd i boendemiljön systematiskt och kontinuerligt skulle bedömas i samband med 

biståndsprövning. Utifrån denna bedömning skulle boendemiljön anpassas brandskyddsmässigt till 

individens fysiska och psykiska förmåga. Vård & omsorg uttalade sig då positivt om ett sådant 

samarbete men kom aldrig fram till beslut. Sedan dess har vi haft dödsbränder som hade kunnat 
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undvikas genom ett sådant samarbete. Det ses därför som viktigt att intensifiera ett samarbete med 

Vård & omsorgsförvaltningarna i våra medlemskommuner för att få till behovsanpassat brandskydd i 

boendemiljöer för personer med nedsatt funktions- eller iakttagelseförmåga. 

Tid från larm till ankomst brandplats  
Vid brandtillbud eller inträffad brand är tiden från att olyckan inträffar till dess den samlade insatsen 

har fått avsedd effekt intressant. Det innebär att hela processen, från tidig upptäckt, alarmering via 

112, larmmottagning, alarmering av räddningstjänsten, anspänningstid och körtid är av betydelse för 

insatsens slutresultat. En analys av insatserna mot Brand i byggnad ger resultatet att vi under 2017 i 

98 % och 2018 i 96 % av insatserna är framme inom utlovad tid. 2017 var det två insatser som vi 

precis missade i tid och 2018 var det en som förklaras med att närmsta styrka var upptaget på annat 

larm samt i tre fall kan man konstatera att vi varit framme i utlovad tid men handhavande/teknik 

medger inte att tiden kan bekräftas. 

Medeltider från larm till ankomst brandplats för respektive område är: 

 0-600 s 600-1200 s 1200-1800 s 

2017 402 s 781 s 1201 s 

2018 400 s 851 s 1185 s 

 

Man kan även konstatera att under 2018 upprättat släckavtal med Herrljunga om hjälp söder om 

Vedum fått avsedd effekt på insatstiderna då tiden till första styrka anländer minskat med 

medelvärdet 637 sekunder. 

Man kan även konstatera att förlarm minskar tiderna med medelvärdet 39 sekunder både för 2017 

och 2018. Ett förlarm levererades för 2017 i 84 % och 2018 i 90 % på insatser som uppfyllde kriterier 

för att förlarm skall skickas. 

I MSB:s slutrapport ”Mot en evidensbaserad nollvision mot bostadsbränder” kan man konstatera att: 

 En snabbare respons från räddningstjänsten skulle leda till att färre skulle omkomma. 

Effekten är avtagande och ju längre responstid desto mindre effekt får en given förändring av 

responstiden. Det betyder att för bostäder som ligger långt från brandstationerna är 

räddningstjänstens påverkan på räddade liv liten. 

 Även om det finns en påverkan av en minskad responstid på räddade liv är denna påverkan 

marginell sett till alla som omkommer i bostadsbränder. Det krävs således andra åtgärder för 

att väsentligt minska antalet omkomna i bränder än att förbättra insatstiden med någon 

minut. 

 Även om tidsfaktorns betydelse är liten betyder dock inte att räddningstjänsten i sig inte kan 

rädda liv när de väl är på plats. Som exempel minskar risken att omkomma i brand med 25 % 

mellan att komma fram efter 8 minuter istället för efter 30 minuter. 

Metodval 
För att minska skadekonsekvenser vid brand i byggnad behövs flera olika arbetssätt att tillgå vid 

insatser. Dels det traditionella sättet att angripa brand från insidan men även metoder som kan göra 

effekt på brandförloppet snabbare. Metoder att angripa brand från utsidan kan även användas innan 

personal går in. 

Information och kontakt med allmänheten 
I förarbeten till lagen om skydd mot olyckor framhåller man att den enskilde har det primära 

ansvaret att skydda sig själv, sin egendom och miljön samt att inte orsaka olyckor. Vi kan genom 
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uppföljning av händelserapporter se att enskilda vidtar många bra begränsande åtgärder innan 

räddningstjänstens ankomst. Det finns en utvecklingspotential där den enskilde skulle kunna vidta 

fler förebyggande åtgärder och fler begränsande åtgärder i händelse av olycka. Det ses därför som 

viktigt att sprida information om vilket ansvar den enskilde har, vilka förebyggande åtgärder som kan 

vidtas och hur man ska agera i händelse av olycka. 

I en omvärld med social oro och ständig förändring och där människor med olika bakgrund och 

kulturer förflyttar sig mellan länder gör att det finns ytterligare behov av öka syftet med att skapa 

goda kontakter och relationer med allmänheten. 

Sociala medier 
För att kunna följa och vara aktiva mot den enskilde måste vi vara aktiva där målgrupper finns. För 

att kunna attrahera nya medarbetare så är det viktigt att nå ut med vad vi står för, vad vi gör och 

väcka intresse för jobbet. Att rekrytera nya medarbetare enbart via traditionell pappersmedia 

kompletterat med annons på Kommunernas samt RVS hemsida kommer inte vara tillräckligt i 

framtiden. För att få fler sökande till annonserade tjänster så behöver intresset väckas tidigare för 

tjänsterna så man aktivt söker då det blir aktuellt. Om vi ska kunna nå ut bredare så måste vi möta 

målgruppen där de finns. Då är sociala medier ett verktyg. 

Attraktiv arbetsplats 
RVS har en fastställd värdegrund som är framtagen i samråd med personal. Syftet är att få en bra 

arbetsmiljö på arbetsplatsen. Värdegrunden består av tre ledord professionalism, Hänsyn och Dialog. 

Att arbeta för en attraktiv arbetsplats är viktigt både för rekrytering samt behålla befintlig personal. 

För att kunna vara en attraktiv arbetsplats kan man behöva erbjuda: 

 fast anställning 

 flexibel arbetstid för tjänster där detta är möjligt 

 kompetensutveckling, 

 bra gemenskap och sammanhållning 

 utmanande arbetsuppgifter  

 stort utrymme för eget ansvar och befogenheter 

 kultur som tillåter egna initiativ 

 varierande arbetsuppgifter 

 arbetsplatsen lagom nära hemmet. 

Prestationsmål 

Tillsyn 
Årligen genomföra tillsynsbesök vid minst 25 % av de prioriterade verksamheter som valts ut för 

regelbunden tillsyn samt utöver detta genomföra tematillsyner utifrån den lokala problembilden och 

händelsetillsyner som reaktion på inträffade händelser. Målsättningen är att totalt utföra 200 

tillsynsbesök per år. 

Tidigare resultat 

 2016 2017 2018 

Antal tillsynsbesök 18 5 48 
 

Kontroll av brandvarnare 
Genomföra minst 2700 kontroller i bostäder för att se till att fungerande brandvarnare finns. Om 

brandvarnare saknas eller inte fungerar ska fungerande sådan installeras. 
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Tidigare resultat 

 2016 2017 2018 

Antal kontroller 1086 2007 2600 

Uppsatta brandvarnare 171 179 220 

 

Samarbete med respektive byggenhet 
Bibehålla och stärka samverkan med byggenheten i respektive kommun för att på så sätt säkerställa 

att brandskyddsfrågor hanteras genom bygglov och bygganmälan, att brandteknisk kompetens finns 

med i byggprojekten, att utförandet av brandskyddet i färdiga byggnader verifieras och att 

relationshandlingar gällande brandskyddet upprättas. 

 2016 2017 2018 

Samverkade byggärenden 51 40 84 
 

Individanpassat brandskydd 
Ta initiativ till samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningarna i våra medlemskommuner för att få 

till behovsanpassat brandskydd i boendemiljöer för personer med nedsatt funktions- eller 

iakttagelseförmåga och genom detta se till att brandvarnare kopplat till trygghetslarm ansluts direkt 

till räddningstjänsten samt att bostäder med högriskpersoner förses med mobila 

sprinkleranläggningar. 

Tid från larm till ankomst brandplats 
Regelbundet följa upp och bibehålla det redan höga värdet på framkomst i utlovad tid. Värdet bör 

ligga på lägst 98 % efter korrigering av handhavande/teknik inom respektive område. Andelen larm 

med en tid överstigande 20 minuter från larm till ankomst skall vara noll. Vidare skall andelen förlarm 

följas upp gentemot SOS Alarm och andelen skickade förlarm på de händelser som uppfyller 

kriterierna bör ligga på minst 95 %. För att ytterligare kunna minska tiden från anrop till 112 till 

utalarmering skulle en larmoperatör i egen larmcentral med medhörning som bistår SOS Alarm vara 

ett alternativ.  

Metodval 
Arbetssätt med skärsläckare skall utvecklas så att tillgång till skärsläckare finns över hela det 

geografiska området. Utbilda och öva personal i handhavande. Befälsgrupper övas i taktiskt 

användande. 

Information och kontakt med allmänheten  
Arbeta med att skapa goda kontakter och relationer med barn och unga i tidig ålder. Denna 

investering ger goda förutsättningar till en bra kommunikation över tid och kan leda till minskat våld 

mot räddningstjänst och anlagda bränder.  

Årligen bjuda in alla förskoleklasser ca 800 barn i kommunerna till en första kontakt och relation med 

räddningstjänsten. 

Tillhandahålla brandskyddsutbildning för medlemskommunernas personal ca 7000 anställda. 

Medverka i olika aktiviteter för relations- och trygghetsskapande. Exempelvis Camp Blåljus för 

årskurs 8 i Skaraborg som är en årligen återkommande aktivitet som är relationsskapande med 

blåljusverksamheter. Närvara vid skolor när det är studieval eller för att informera om yrken på 

räddningstjänsten. 

Vid medverkan och möten med den enskilde skall vi bemöta den enskilde på ett öppet och trevligt 

sätt. Vi skall vara sakliga och trovärdiga av framförandet av information. Allt för att den enskilde skall 
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känna sig trygg i vardagen.  

Årligen informera ålderspensionärer så att de skall känna sig trygga i vardagen.    

Sociala medier 
Öka RVS närvaro på sociala medier och aktivt visa vad vi gör för att väcka intresse. Vid rekrytering 

följa upp om var man sett annonsen samt hur man fått vetskap om oss. Följa upp antalet besökare på 

sociala medier och stadigt ha fler. 

Attraktiv arbetsplats 
Arbeta aktivt med resultat från medarbetarundersökningar för att hitta åtgärder att förbättra. 

Medarbetare behöver känna delaktighet i verksamhet och känna att man kan påverka. 

Uppföljning prestationsmål 

Tillsyn 
Tillsyn följs upp mot fastställd tillsynsplan. Enligt upprättad intern rutin med dnr. 2018-000391 följs 

tillsynsverksamheten upp avseende att planerade tillsyner och brandskyddskontroller genomförts 

samt att eftersyner genomförts och att brister i meddelade förelägganden blivit åtgärdade. Vidare 

sker ekonomisk uppföljning mot budget och uppföljning gentemot inträffade händelser vid olika 

verksamhetskategorier. Uppföljning sker löpande och rapporteras del- och helårsvis till nämnden. 

Kontroll av brandvarnare 
Uppföljning sker genom registrering av genomförda kontroller i bostäder och registrering av 

installerade brandvarnare där sådana har saknats eller inte har fungerat. Antal genomförda 

kontroller och uppsatta brandvarnare rapporteras helårsvis till nämnden. 

Samarbete med respektive byggenhet 
Uppföljning sker genom att samverkade byggärenden registreras. Antal genomförda 

samverkansärenden rapporteras del- och helårsvis till nämnden. 

Individanpassat brandskydd 
Samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningarna i våra medlemskommuner gällande 

behovsanpassat brandskydd i boendemiljöer för personer med nedsatt funktions- eller 

iakttagelseförmåga är dagsläget inte utvecklad. Uppföljning kommer därmed inledningsvis att bestå 

av redovisning gällande de aktiviteter som genomförts i syfte att få till ett fungerande 

samverkanssystem. Aktiviteter rapporteras till nämnden när sådana genomförts. 

Tid från larm till ankomst brandplats 
Tid från larm till ankomst brandplats följs upp genom statistik från upprättade händelserapporter. 

Vid uppföljning kontrolleras om framkomst sker inom utlovad tid. De händelser där framkomst inte 

sker inom utlovad tid kontrolleras gällande orsak till detta. Uppföljning sker löpande och rapporteras 

del- och helårsvis till nämnden. 

Metodval 
Uppföljning gällande utveckling av arbetssätt med skärsläckare och tillgång till skärsläckare över hela 

det geografiska området sker genom redovisning av de aktiviteter som genomförts. Aktiviteter 

rapporteras till nämnden när sådana genomförts. 

Information och kontakt med allmänheten 
Uppföljning sker genom registrering av genomförda aktiviteter. Vid registrering anges typ av 

aktivitet, antal deltagare, antal aktiviteter och tidsåtgång. För extern utbildning genomförs också 

uppföljning mot budget. Uppföljning sker löpande och rapporteras del- och helårsvis till nämnden. 
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Sociala medier 
Målsättningen är att utveckla RVS närvaro på sociala medier. Uppföljning kommer därmed 

inledningsvis att bestå av redovisning gällande de aktiviteter som genomförts i syfte att öka sådan 

närvaro. Aktiviteter rapporteras till nämnden när sådana genomförts. Efter utveckling planeras 

uppföljning att ske löpande gällande antal besökare/följare. 

Attraktiv arbetsplats 
Arbetet med en attraktiv arbetsplats följs upp löpande vid medarbetarsamtal. Uppföljning sker också 

genom regelbundna medarbetarundersökningar. Resultatet från medarbetarundersökningar 

rapporteras till nämnden när sådana genomförts. 

 

 


