Handlingsprogram för förebyggande insatser
och räddningstjänst i Sunne kommun 2015-2018

Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-16, § 283
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Kommunstrategi 2014-2025
Visionen
Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt
Tillsammans skapar vi ett hållbart Sunne. Vi tar vara på varandras olikheter och erfarenheter
så att alla människor kan utvecklas och växa. Vår historia och kultur bär oss in i framtiden
och visar oss nya vägar. I en tillåtande miljö vågar vi pröva nytt.
Arbetsstrategier
För att nå visionen ska tre arbetsstrategier genomsyra allt arbete som bedrivs och alla beslut
som tas inom kommunen. Arbetsstrategierna ska även återfinnas i samtliga verksamhets- och
handlingsplaner som nu ska göras:
-

-

-

Tillgänglighet: Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga
såväl när det gäller att få kontakt med olika förvaltningar, fysisk miljö, information,
väg-, tåg-, flyg- och fibernät samt språk.
Medskapande: Sunne kommun lyssnar på invånarnas åsikter och bjuder in barn,
unga, vuxna, föreningar, lokala grupper och företag att delta i kommunens utveckling
och i skapandet av de tjänster kommunen erbjuder.
Mångfald: Sunne kommun ska vara en plats där alla människor får plats oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Fyra prioriterade områden
Fyra områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att nå visionen har identifierats. För
varje prioriterat område finns förklaringar och målsättning.
-

-

-

-

Livskvalitet
I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar
varandras olikheter.
Hållbar kommun
I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer
varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel.
Livslångt lärande
Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att
nå sin fulla potential.
Näringsliv och arbete
I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande
arbetsmarknad.
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Inledning
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska varje kommun anta ett
handlingsprogram för räddningstjänst samt för det förebyggande arbetet med skydd mot
olyckor. I detta dokument finns de båda handlingsprogrammen samlade.
Kommunens handlingsprogram ska revideras och antas av kommunfullmäktige varje ny
mandatperiod.
Inom Sunne kommun svarar kommunstyrelsen för de frågor som enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst,
och Miljö och bygglovsnämnden svarar för den förebyggande verksamhet
(myndighetsutövning) som enligt samma lag ska fullgöras.
Trots ett aktivt skadeförebyggande arbete inträffar ändå olyckor som medför skador på
människor, egendom och i miljön. För att skapa en trygg och säker miljö till alla som bor eller
vistas i Sunne kommun har detta handlingsprogram tagits fram för att användas som ett måloch styrdokument för den verksamhet som räddningstjänsten bedriver.
Handlingsprogrammet ska även användas för att informera kommunens invånare,
samverkande myndigheter och organisationer om räddningstjänstens verksamhet.
De risker som kan föranleda räddningsinsats är inte exakt definierade i handlingsprogrammet
och skiljer sig inte nämnvärt från övriga kommuner av Sunnes storlek. Riskbilden i Sunne
finns beskriven i ”Riskinventering med analys för räddningstjänsten i Sunne kommun” som är
upprättad under våren 2011 och reviderad inför mandatperioden 2015-2018. (Länk till
riskanalys)

Nationellt mål
1 kap.
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.
3 § Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Verksamhetsmål angivna i lagen
3 kap.
1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se till
att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt utan att
andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
Kommunerna ska ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande
verksamhet.
1 kap.
6 § Kommunerna och de statliga myndigheterna som ansvarar för verksamhet enligt denna lag
ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

Räddningstjänstens övergripande verksamhetsmål
1. Förebygga och minska sannolikheten för olyckor, samt i händelse av olyckor minska
konsekvenserna av dessa.
2. Upprätthålla en effektiv utryckningsorganisation med hög teknisk standard och därtill
lämplig kompetens.
3. I verksamheten ta miljöhänsyn så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.
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Risker
Som grund för den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten ligger den riskanalys
som genomförts. (Länk till riskanalys) I riskanalysen har ett antal typolyckor och riskobjekt
identifierats och konsekvenserna till viss del beskrivits. I huvudsak behandlas risker/olyckor
som kan medföra räddningsinsats. De dominerande olyckstyperna är brand och trafikolyckor.
Arbetet med riskinventering och analyser kommer att fortgå genom dialoger med
verksamheter i kommunen, delaktighet i kommunens planarbete samt analyser av de olyckor
som faktiskt inträffar.

Farlig verksamhet
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga
skador på människor eller miljön, är enligt 2 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor,
anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta
nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar
verksamheten är skyldig att göra en riskanalys över sin anläggning.
Länsstyrelsen ska besluta om vilka anläggningar som är att betrakta som farlig verksamhet
och Länsstyrelsen i Värmland har efter samråd med räddningstjänsten beslutat att den
anläggning i kommunen som omfattas av detta är Skallbergsdammen i Gräsmark som ägs
av Fortum Generation AB.

Förebyggande verksamhet
Räddningstjänsten ska aktivt arbeta med processen att förebygga och minska konsekvenserna
av olyckor på olika nivåer i samhället. Samhällets utveckling och nya eller förändrade risker
ska styra behovet av åtgärder.
Lokala verksamhetsmål för förebyggande verksamhet
1. Alla hushåll i kommunen ska under mandatperioden ha fått information och råd om
brandsäkerhet i hemmet. Detta ska ske i samverkan mellan räddningstjänsten, sotaren,
hemtjänsten och föreningar. Information finns även på kommunens hemsida.
2. Företag och kommunala verksamheter ska genom information, utbildning och tillsyn
stödjas i sitt arbete med att ha ett skäligt skydd mot brand.
3. Räddningstjänsten ska i samverkan med andra aktörer verka för att förebygga andra
olyckor än brand.

Sotning
Rengörning och brandskyddskontroll genomförs genom upphandlad entreprenad med Sunne
Sotningsdistrikt AB.
Sotningsverksamheten bedrivs i delarna rengöring och brandskyddskontroll. Vid
brandskyddskontrollen kontrolleras byggnadens eldstäder och rökkanaler i sin hela längd.
Detta för att minska risken för brand i anslutning till eldstäder och rökkanaler.
Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som avlagt teknikerexamen enligt 10 §
förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre
bestämmelser har genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller den som avlagt
mästarexamen för skorstensfejare, MSBFS 2014:6.
I samband med brandskyddskontrollen har kommunen med skorstensfejarmästaren en
överenskommelse om att en kontroll av förekomst av brandvarnare utförs, samt att
information om säker och miljövänlig eldning delges fastighetsägare.
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Enligt lag om skydd mot olyckor, 3 kap. 4§ får kommunen medge att en fastighetsägare utför
eller låter annan utföra rengörning (sotning) på den egna fastigheten.
Fastighetsägaren ansöker till kommunen (miljö och bygglovsnämnden) på särskild blankett
där uppgifter om aktuell typ av eldningsanläggning, typ av skorsten och ägarförhållande.
Uppgifterna samkörs med det sotningsregister som finns för eventuell revidering.
Sökande erbjuds deltagande i en utbildning om egensotning anordnad av
räddningstjänst/skorstensfejarmästare för att erhålla nödvändiga kunskaper för att kunna
utföra rengörning från ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Sökande kan också på annat
sätt påvisa att nödvändiga kunskaper finns.
För att minska risken för bränder i bostäder ska rengöring av eldstäder och rökkanaler ske
enligt de frister som kommunen bestämt. Brandskyddskontroll ska utföras enligt de frister
som regleras i MSB´s föreskrift MSBFS 2015:6.
Uppföljning av sotningsverksamheten sker genom att miljö och bygglovsnämnden tar del av
MSB´s årsuppföljning och analyserar denna.

Förebyggande verksamhet mot andra olyckor än bränder
Räddningstjänsten ska främja det skadeförebyggande arbetet mellan kommunens
förvaltningar, men även med andra myndigheter och organisationer som bedriver verksamhet
inom kommunen. Ett exempel på samverkan är att skorstensfejarmästare och hemtjänsten
informerar om och kontrollerar att det finns ett skäligt brandskydd i bostäder.
Kommunens ansvar har i LSO utvidgats till att ”verka för att åstadkomma skydd mot andra
olyckor än bränder”. Detta sker genom samverkan med berörda myndigheter i olika former av
arbetsgrupperingar. Räddningstjänsten är dessutom representerade i lokal trafikgrupp, lokala
rådet för trygghet, trygghetscenter, lokal arbetsgrupp för hantering av höga flöden samt
arbetsgrupp för nödvattenförsörjning.

Den enskildes skyldigheter
Det primära ansvaret för brandskyddet i byggnader och andra anläggningar ligger på den
enskilde, dvs. ägaren eller nyttjanderättshavaren. I byggnader och anläggningar där det med
hänsyn till risker för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på
kontroll av brandskyddet ska ägaren regelbundet lämna in en skriftlig redogörelse för
brandskyddet till räddningstjänsten.

Tillsyn
Räddningstjänstens tillsyn ska inriktas både till kommunens och enskildas verksamheter och
är en kontroll av att de skyldigheter som följer av lagstiftning och föreskrifter efterlevs.
Tillsynen har delegerats till räddningschefen och stf. räddningschef. Varje år upprättas en
förteckning för tillsynsverksamheten. Förteckningen anger antalet tillsyner och på vilka objekt
som räddningstjänsten avser att genomföra tillsyn under året. Anläggningar som prioriteras är
i första hand där det vid brand finns risk för skador på människor.
De objekt som ska lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet ska finnas förtecknade hos
räddningstjänsten. Detta gäller även de objekt där tillsyn utövas på riskobjekt. Objekt som
omfattas av brandskyddskontroll finns registrerade hos skorstensfejarmästaren.
När det gäller tillsyn i form av brandskyddskontroll av förbränningsanordningar och
rökkanaler liksom imkanaler i storkök, restauranger och därmed jämförbara utrymmen har
denna delegerats till skorstensfejarmästaren och skorstensfejartekniker.
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Rådgivning, stöd och information
För att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar och skydda sig, sin egendom och miljön är det
nödvändigt att denna kan få stöd från kommunen. Sådant stöd ska ges i form av råd,
information och andra liknande åtgärder till de förvaltningar som hanterar skydd, bygg och
miljöfrågor.
Räddningstjänsten ska ansvara för att allmänheten informeras om vilken förmåga kommunen
har för räddningsinsatser vid olyckor. Detta ska göras bland annat genom kommunens
hemsida och i samband med externa aktiviteter. På brandstationen i Sunne finns en depå med
flytvästar som kostnadsfritt utlånas till allmänheten, detta för att förebygga
drunkningsolyckor.

Risk och säkerhet i fysisk planering
Räddningstjänsten arbetar aktivt med risk och säkerhet i fysisk planering genom att vara en av
aktörerna i kommunens plangrupp där olika typer av planfrågor hanteras. Räddningstjänsten
är också remissinstans i planfrågor.

Räddningstjänst
Med räddningstjänst avses i lag om skydd mot olyckor de räddningsinsatser som staten eller
kommunen ska ansvara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra eller
begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Staten eller kommunen ska ansvara för
en räddningsinsats endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.
Resultatet av en räddningsinsats är beroende av framförallt tre faktorer nämligen:
- snabb insats
- välutbildad personal
- ändamålsenliga fordon och utrustning
Lokala verksamhetsmål
1. De i handlingsprogrammet angivna anspänningstiderna ska säkerställas.
2. Kommuninnevånarnas förmåga att själva bryta ett skadeförlopp i väntan på
räddningstjänsten ska öka.
3. För att insatstiden vid nödläge ska hållas så kort som möjligt ska möjligheter utredas för
att annan kommunal personal som befinner sig i närheten av en larmadress skall kunna
rycka in för att bryta ett skadeförlopp i väntan på räddningstjänsten.

Kommunens resurser för att utföra räddningsinsatser
I kommunen finns räddningsstyrkor i Sunne – Gräsmark – Lysvik.
Beredskapsstyrkornas storlek är 1 befäl och 2 brandmän i Lysvik, 2 brandmän i Gräsmark
samt 1 befäl och 6 brandmän i Sunne.
I den norra delen av Gräsmarks område samt Bjälverud larmas även Torsby räddningstjänst
på grund av det geografiska läget. I övrigt utgår det tvåstationslarm till Gräsmark och Lysviks
område.
Sunne och Torsby kommuner har en gemensam övergripande räddningsledarfunktion, där ett
högre befäl alltid finns i tjänst i någon av kommunerna (RCB). RCB ska vara anträffbar via
kommunikationsmedel och alltid kunna svara och träda i tjänst inom 1,5 minuter, samt kunna
infinna sig på brandstation eller skadeplats inom 90 minuter.
Den personal som finns inom räddningstjänsten ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs
för att hantera de vanligast förekommande räddningsinsatserna inom kommunen.
Räddningsstyrkorna ska förfoga över moderna och för uppgiften ändamålsenliga fordon och
utrustning.
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Styrkeuppbyggnad
Vid bränder i byggnader samt vid andra större händelser sker en styrkeuppbyggnad främst
genom att minst två styrkor larmas till platsen. Detta sker automatiskt genom förutbestämda
larmplaner hos SOS Alarm AB.
Räddningsledaren har alltid möjligheten att besluta om ytterligare insatser.
Vid långvariga insatser kan uthållighet skapas genom att beredskapsledig personal kallas in
samt det samverkansavtal som finns mellan alla kommuner i Värmland om gränslös
räddningssamverkan.
Det är endast inom station Sunnes insatsområde som garantier kan ges att insats med
rökdykare normalt kan ske utan förstärkning av annan räddningsstyrka.

Anspänningstider för räddningsstyrkor
Anspänningstid är den tid räknat från inkommet larm tills utryckning skett.
- anspänningstid Lysvik:
7 min.
- anspänningstid Gräsmark:
7 min.
- anspänningstid Sunne:
5 min.
- svarstid RCB:
1,5 min.

Insatstider
Insatstiden är tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet påbörjas,
d.v.s. summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Tack vare lokaliseringen av
räddningsstyrkorna kan ca. 88,6 % av Sunne kommuns invånare nås av en första
räddningsinsats inom 20 minuter.
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IVPA (I Väntan På Ambulans)
I de områden där framkörningstiden för ambulans är lång, eller vid de tillfällen när ordinarie
ambulans är upptagen, finns ett avtal med Landstinget i Värmland om att räddningstjänsten
larmas vid akuta sjukdoms-/olycksfall för att i väntan på ambulans kunna starta första
hjälpen/livsuppehållande åtgärder. Räddningstjänsten larmas ut på följande tre larmkriterier:
- Hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp.
- Ofri luftväg.
- Större yttre blödning.
Dessa tre kriterier gäller när ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter.
Detta sker vid alla tre räddningsstyrkorna i kommunen.

Räddningstjänstens insatsförmåga
Följande händelser/typinsatser används för redovisning av vilken förmåga respektive
räddningsstyrka i kommunen ska ha.
1. Livräddning med rökdykning i bostadsbebyggelse.
2. Livräddning och utrymning med höjdfordon i byggnader över 3 och under 8 våningar
och samtidig rökdykarinsats.
3. Samtidig utvändig släckning och rökdykarinsats i bostadsbebyggelse.
4. Invändig släckning med rökdykarinsats i industribyggnad med kortare inträngningsväg
än 25 meter.
5. Invändig släckning med rökdykarinsats i större industribyggnad med längre
inträngningsväg än 25 meter.
6. Påbörja brandbegränsning av skogsbrand.
7. Bränder i brännbara vätskor, max 300 kvadratmeters yta.
8. Kemdykarinsats av mindre omfattning med kemdykare.
9. Livräddning vid kemolycka med larmdräkt och engångsskydd.
10. Losstagning av fastklämda i personbil.
11. Avancerad losstagning ur tunga fordon.
12. Första hjälpen, omhändertagande av skadade människor.
13. Ytvattenlivräddning med ytbärgardräkter, båt eller räddningsbräda.
14. Oljeskadebegränsning i sjöar och vattendrag med länsor.
15. Transport av skadade med terrängfordon i svårforcerad terräng.
16. Djurlivräddning.
17. Länspumpning av enstaka fastigheter.
18. Ledning och stabsarbete vid större räddningsinsats.

Station
Sunne
Lysvik
Gräsmark

1
x
1
1

2
x
2
2

3
x
1
1

4
x
1
1

5
2
2
2

6
x
x
x

7
x
2
2

8
2
2
2

9
x
1
1

10
x
x
x

11
x
2
2

12
x
x
x

13
x
x
x

14
x
2
2

15
x
2
2

16
x
x
x

17
x
x
x

18
2
---

Förklaring:
x = kan utföras som första insats med räddningsstyrka i beredskap
1 = kan utföras om ledig personal rycker in (fri inryckning tillämpas)
2 = kan utföras först då förstärkning från annan räddningsstyrka anlänt
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Uthållighet
Om de egna resurserna inte räcker till, sker resursanskaffning genom samverkan med andra
räddningstjänster och organisationer. Detta sker genom länsgemensamt avtal om gränslös
räddningstjänst.

Efterföljande åtgärder
När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt LSO 3 kap. 10§ undersöka olyckan
för att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har
genomförts.
Insatsen skall dokumenteras och analyseras allt efter hur svår eller omfattande den varit.
I de flesta fall kan anteckningar göras i insatsrapporten. I andra fall kan en mera ingående
undersökning behöva göras. I de fall en räddningsinsats varit av mer komplicerad art eller att
händelsen är av annat intresse kan räddningschef eller dennes ställföreträdare besluta om att
en fördjupad undersökning skall genomföras av egen eller extern personal med sakkunskap.
Resultatet av en olycksundersökning ska återkopplas, både internt tillbaka in i verksamheten,
och externt till andra intressenter inom området. Detta för att effektivisera kommande insatser
och förebyggande arbete.

Kompetens för räddningschef
Räddningschefen i Sunne kommun ska ha lägst kompetens enligt följande;
Alt.1
Alt.2

Brandmästare med examen i Förebyggande 2 och förvaltningskunskap för
brandmästare enligt SRV:s gamla utbildningsprogram.
Räddningsledning B, Tillsyn och olycksförebyggande kurs B samt
samhällsinriktat säkerhetsarbete kurs B enligt MSB´s utbildningsprogram inom
skydd mot olyckor.

Kompetens för räddningschefens ersättare
Räddningschefens ersättare ska lägst ha kompetens enligt följande;
Alt.1

Brandmästare med förebyggande 2 enligt SRV:s gamla utbildningsprogram.

Alt.2

Räddningsledning B, Tillsyn och olycksförebyggande B enligt MSB´s
utbildningsprogram inom skydd mot olyckor.

Ledning av räddningsinsats
Ledningsarbetet omfattar två perspektiv som löper parallellt:
- Normativ/strategisk ledning vilket innebär ledning av hela verksamheten – utövas av
räddningschefen eller räddningschef i beredskap
- Operativ ledning vilket innebär ledning av räddningsinsats – utövas av räddningsledaren.
Räddningstjänsten ska ha förmåga att självständigt leda händelser av rutinkaraktär.
Räddningstjänsten ska även ha förmåga att leda två samtidiga händelser. Händelser med mycket
omfattande konsekvenser på samhället eller långvariga händelser, som kräver stor uthållighet, ska
kunna ledas genom samverkan. Detta kan ske genom länsgemensamt avtal om gränslös
räddningstjänst.

Räddningsledare
Vid varje enskild räddningsinsats ska det finnas en räddningsledare. Räddningsledaren har
bland annat följande befogenheter;
- Företa ingrepp i annans rätt
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- Tillgripa tjänsteplikt
- Begära hjälp av annan myndighet
- Avsluta räddningsinsatsen
Räddningschefen är enligt lag räddningsledare men får utse annan som uppfyller de
behörighetskrav som Räddningsverket har angett i föreskriften SRVFS 2004:9. Inom
kommunen kan räddningschef i beredskap eller brandförman deltid tjänstgöra som
räddningsledare.

Kompetens för räddningsledare
De funktioner som enligt ovan kan vara räddningsledare ska ha följande kompetens:
- Räddningschef i beredskap (RCB):
brandmästarexamen eller räddningsledning B
- Brandförman deltid:
examen i brandförman deltid eller räddningsledning A

Kompetens för brandman
Räddningspersonal i beredskap ska lägst ha följande kompetens:
Brandman deltidsutbildning eller examen i räddningsinsats (10p).

Utbildning - övning
Samtliga nyanställd personal genomgår utbildning internt samt i MSB´s regi. Alla har
fortlöpande övning i hantering av den materiel som förekommer i verksamheten liksom
övning i att tekniskt – taktiskt använda utrustningen på effektivt och på ett ur
arbetsmiljösynpunkt säkert sätt.

Alarmering
SOS Alarm AB är kommunens larmcentral och besvarar nödanrop på larmnumret 112 samt
tar emot anslutna automatiska brandlarm.
Automatiska brandlarm i kommunens egna fastigheter överförs direkt till räddningsstyrka via
egen larmutrustning.
Alarmering av räddningsstyrkor sker efter i förväg fastställda planer.

Alarmering vid bortfall i teletrafiken
Om avbrott uppstår i det fasta telenätet men det mobila nätet fungerar kan alarmering ske via
det mobila nätet. Om all teletrafik är helt utslagen kommer räddningstjänsten att placera ut
fordon med radiokommunikation på strategiska platser.
Vid varje räddningsstation finns en larmtryckknapp för att påkalla hjälp.
Vid större avbrott kommer allmänheten att informeras.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Vid behov av snabb information kan kommuninvånarna varnas efter räddningsledarens
beslut via radio och TV enligt gällande rutiner.
Räddningsfordon med högtalaranläggning kan användas för varning av allmänheten på
skadeplats eller i dess närområde.
Kommunens informationspersonal ska vara behjälplig med att få ut information via
hemsida och internet. Även information från krisledningsnämnden kan samordnas.
Exempel på olyckor där allmänheten kan behövas varnas:
- utsläpp av giftiga gaser eller brännbara kondenserade gaser
- dammbrott/höga vattenflöden
- skred/ras
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- skogsbränder
- spridning av brandgaser vid större brand

Information
Information om hur allmänheten kan varnas vid allvarliga olyckshändelser ska finnas på
kommunens hemsida.

Kompletterande uppgifter under höjd beredskap
Under höjd beredskap tillkommer uppgifter att ansvara för att:

upptäcka, utmärka och röja farliga områden

indikera, sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel

delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för
befolkningsskydd
Den personal som ingår i kommunens räddningstjänst i fred kommer även att svara för de
tillkommande arbetsuppgifterna. Tjänstgöringsgraden kommer dock att utökas vid höjd
beredskap.

Samverkande organisationer och myndigheter
Samverkan mellan olika myndigheter, förvaltningar och organisationer kommer att bli allt
viktigare i framtiden. Räddningstjänsten i Sunne ska, vid behov, samverka på alla nivåer med
kommunala och statliga myndigheter och andra organisationer i samhället.
Räddningstjänsterna i Värmland har ett gemensamt avtal om räddningssamverkan.

Egenkontroll
De lokala verksamhetsmål som redovisas i handlingsprogrammet kommer att följas upp vid
mandatperiodens slut.
I uppföljningen av lokala verksamhetsmål ska följande indikatorer användas:
- Antalet individer som deltagit i någon utbildnings/informationsaktivitet
- Statistik över antalet genomförda räddningsinsatser
- Antalet omkomna till följd av brand.
De preciserade skyldigheter som åligger kommunen: tillsyn, information och rådgivning,
rengöring och brandskyddskontroll, räddningstjänst osv., kommer i den mån de inte ingår som
ett lokalt verksamhetsmål att följas upp en gång varje år i samband med årsredovisning till
MSB.

Aktuella samverkansavtal:
-

Mellan länets kommuner om bistånd vid räddningsinsatser och gränslös
räddningssamverkan
Mellan Sunne kommun och Restvärdesräddning AB gällande restvärdesräddning samt
särskilda insatser vid olyckor på väg och järnväg
Mellan Sunne kommun och Landstinget i Värmland om räddningstjänstens besvarande
av IVPA-larm och hjälp till ambulans i andra fall.
Avtal om samarbete (myndighetsutövning) mellan Hagfors, Sunne och Torsby
kommuner.

