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För en säkrare och tryggare kommun
1 Inledning
Under varje mandatperiod ska kommunen, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), upprätta handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.
Bromölla kommun har valt att ha ett handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor och
ett separat styrdokument för kommunens krisberedskap.

1.1 Syfte
Syftet med kommunens arbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller
vistas i kommunen.

1.2 Verksamhetsidé – det säkra och trygga samhället
Bromölla kommuns verksamhetsidé bygger på att kommun och medborgare tillsammans skapar förutsättningar för ett säkrare och tryggare samhälle.
Kommunen ska arbeta brett med samhällsinriktade och interna säkerhetsfrågor som bidrar till
att bevara och öka kommunens attraktionskraft.
Planering för säkerhet kräver helhetssyn och systematik som bygger på en förståelse och kunskap hos den enskilde att det är möjligt och nödvändigt att arbeta skade- och olycksförebyggande.
Samarbete mellan olika aktörer och systematiskt förebyggande arbete kan reducera riskerna
för att olyckor och skador inträffar.
Kommunen har ett samordningsansvar för det säkerhetsfrämjande arbetet inom sitt geografiska område och ansvar för att kommunala verksamheter fungerar med så få störningar som
möjligt.
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1.3 Arbetssätt, inriktning och uppföljning
För att uppnå ett brett engagemang, delaktighet, hög effektivitet och att arbetet på ett enkelt
sätt kan följas upp och utvärderas ska målsättningar och styrande dokument utformas.
Varje år ska målsättningarna för handlingsprogrammet redovisas i respektive verksamhetsberättelse som sedan utgör underlag för hur kommunen går vidare.
Kommunens räddningschef ansvarar för underlag för mål tas fram samt statistikredovisning
inom sitt område.

1.4 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogram.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens säkerhetsarbete bedrivs
enligt fastställt handlingsprogram.
Nämnderna har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sina respektive områden.
Cheferna ansvarar inom sina verksamhetsområden för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt
handlingsprogram.
Samordningsansvar för att helheten i kommunens säkerhetsarbete bedrivs enligt
handlingsprogrammet har kommunens säkerhetssamordnare och kommunens räddningschef.

2 Skydd mot olyckor
Området Skydd mot Olyckor omfattar det olycksförebyggande och skadeavhjälpande
arbete som avses i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
I Bromölla kommun ansvarar kommunstyrelsen för kommunal räddningstjänst med undantag
för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor som är myndighetsnämndens ansvar.

2.1 Handlingsprogram och tillhörande dokument
Riskinventering utförd 2019 (Bilaga 1) ligger till grund för programmet. Som komplement till
handlingsprogrammet upprättar räddningstjänsten mål vilka årligen revideras och följs upp.

2.2 Övergripande riskbild
Riskinventering över olyckor som kan föranleda räddningsinsats är utförd 2019. Risk finns för
såväl konventionella olyckor såsom trafikolyckor, brand i bostad och drunkningsolyckor som
mer ovanliga olyckor som större transportolyckor, bränder i samlingslokaler, olyckor med farligt gods och översvämning av olika delar av Bromölla tätort.
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Kommunen har ett flertal större industrier med särskilda risker samt en större sammanhängande bebyggelse inom Bromölla centrum. Det finns ett flertal byggnader där räddningstjänstens stegutrustning och höjdfordon utgör alternativ utrymningsväg finns i kommunen. För
närmare beskrivning av förmågan se ”Styrdokument för Räddningstjänstens operativa mål”
(bilaga 2)
Framtida eventuella förändringar i riskbilden
Ökad trafikmängd på framtida utbyggda vägsystem kan medföra ökad mängd trafikolyckor i
kombination med flera alternativa bränslen och konstruktionsmaterial för fordon.
Utanförskap, mångfald och den ökande digitaliseringen i samhället kommer kräva andra
skadeavhjälpande åtgärder inom utbildning och information för att nå fram till olika målgrupper. Det kommer ställa högre krav på den skadeavhjälpande planeringen utöver den
tillsyn som skall genomföras. Samordning måste ske mellan kommunens verksamheter och
mellan räddningstjänsterna i närområdet.
Vårt klimat kommer fortsätta ge utmaningar med stor eller ingen nederbörd, olika flöden i
vattendrag och hårda vindstyrkor som kommer påverka skog, byggnader och infrastruktur i
Bromölla och kommunens omedelbara närhet.

2.3 Inriktningsmål
För alla som bor, verkar eller vistas i kommunen skall behovet av säkerhet, trygghet och stöd
lösas genom att:
 Risker inom kommunen identifieras genom årlig revidering av den kommunala riskbilden
 Förebyggande arbete utförs bl.a. genom årlig tillsynsplan samt riktade åtgärder
 Utbildning och information genomförs för såväl kommunens verksamheter som för företag och allmänhet.
 Säkerhetsfrågor beaktas vid all planering och skall genomsyra samhällsplaneringen
 Kommunen har grundläggande lednings- och handlingsförmåga genom årligen återkommande övningar och utbildningar

Skånes gemensamma strategi för stärkt brandskydd för enskilda ska anpassas till Bromölla
kommun inom områdena ”Förekomsten av brandvarnare”, ”Den enskildes behov” och
”Förmåga att förebygga och hantera brand och personer med speciella behov”.

5

2.4 Arbetssätt
Information och utbildning
Information och utbildning är en viktig och stor del av det förebyggande arbetet. Kontakten
sker genom utbildningar anpassade för enskilda, företag, föreningar och organisationer samt i
de dagliga möten räddningstjänstpersonal har med samhällsmedborgarna. Prioritet läggs särskilt på elever i åk 2, 5 och 8 samt kommunal personal.
Verksamhetsuppföljning och egenkontroll
Verksamhetens mål och årliga internkontrollplan med tillhörande dokument skall användas
för att följa upp och utvärdera arbetet. Ansvarig för uppföljningen är Kommunstyrelsen.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Trots lagkravet på SBA är 15 år gammalt så får räddningstjänsten fortsätta att bedriva ett
aktivt informations- och utbildningsarbete för att stötta ägare av byggnader och nyttjanderättshavare att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Tillsyn och tillstånd
Räddningstjänsten är kommunal tillsynsmyndighet enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO)
och Lag om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Styrdokument i form av tillsynsplan tas
fram varje år med utgångspunkt från riskbilden.
Räddningstjänsten är även den myndighet där tillstånd enligt LBE hanteras.
För tillsyn finns personal med lägst kompetens Förebyggande 2/Tillsyn B.
Räddningstjänsten är delaktig i samhällsplanering och utveckling som stöd till kommunens
handläggare.
Kunskapsöverföring – före, under och efter
Olyckans skeenden, före, under och efter, ska ses som en helhet. Inom räddningstjänsten ska
detta genomsyra hela arbetssättet.
Skadebegränsande
Räddningstjänsten ska organiseras, planeras och ledas så att skadebegränsande åtgärder kan
sättas in inom godtagbar tid. Styrdokument/utryckningsbestämmelser finns som reglerar räddningstjänstverksamheten.

6

Olycksundersökningar
Enligt LSO skall kommunen se till att räddningsinsatser som genomförts i skälig omfattning
undersöks för att klarlägga orsakerna till olyckan, det gäller både olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. De flesta olyckorna utreds i mindre omfattning genom de händelserapporter som skrivs efter varje insats. Vid speciella och/eller större insatser är målsättningen att
en djupare utredning genomförs.
Huvudsyftet med att genomföra olycksutredningar i Bromölla kommun är att erfarenheterna
skall öka kommunens förmåga att förebygga och hantera situationer som kan föranleda räddningsinsatser.
En olycksutredning görs i syfte att:


Hitta orsaker till olyckor för att förhindra att de uppstår igen.



Hitta orsakerna till olyckors konsekvenser för att kunna mildra framtida olycksförlopp.



Utvärdera räddningsinsatsen för att få svar på frågan om målet med räddningstjänstens
insats har uppnåtts, dvs. att hindra och begränsa skador på människor, egendom och
miljö.



Utvärdera räddningsinsatsens genomförande för att få underlag för planering av övningsverksamhet, vid utvecklandet av metod och teknik och vid planering inför framtida räddningsinsatser.

Samverkan
Vid olyckor samt i arbetet före och efter en olycka finns ett behov av samverkan med andra
myndigheter och resurser. Det kan röra sig om förstärkning av räddningsresurser från andra
närliggande räddningstjänster men även andra organisationer som agerar vid en olycka.
Inom Skåne Nordost finns ett långtgående samarbete som dockar ihop med övriga Skånes
räddningstjänster men även en samverkan Västra Blekinges Räddningstjänstförbund. Inom
Skåne finns gemensamma resurser som en regional räddningschef (RRC), operativ stabsfunktion Stab Skåne, samägda kem- och miljöresurser och avtal om släck- och räddningshjälp
mellan kommunerna.
Räddningstjänstens resurser utalarmas från Larmcentralen i Kristianstad. Larmcentralen arbetar numera i SOS Alarm AB system Zenith. Räddningstjänsten Bromöllas Yttre Befäl (YB)
är den som utgör knapptryckarfunktion för kommunens ledningsgrupp t.ex. vid befarade
väderstörningar.
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2.5 Organisation
Räddningstjänsten bedriver räddnings- och säkerhetsarbete enligt LSO i Bromölla kommun.
Ansvar
Den enskilde har det primära ansvaret för och skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom
och att inte förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vidta skäliga åtgärder till skydd mot
olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare av byggnader och andra anläggningar
att hålla utrustning för brandskydd, utrymning vid brand och andra olyckor och i vissa fall
dokumentera sitt brandskydd.
Först om den enskilde inte själv eller med hjälp av annan kan ingripa med en räddningsinsats
vid olyckshändelser eller överhängande fara för en olyckshändelse, inträder skyldighet för
staten eller kommunen att ingripa genom räddningstjänst.
Skadeförebyggande verksamhet
Skadeförebyggande verksamhet skall integreras med den skadeavhjälpande genom kunskapsöverföring.
Skadeförebyggande verksamhet genomförs bl.a. via tillsyner enligt årlig upprättad tillsynsplan, utbildningar och stöd till särskilt utsatta grupper. Det förebyggande arbetet omfattar bl.a.
bygglovsärenden, utbildning rådgivning och information till allmänhet och företag, tillståndsgivning, tillsyn och brandskyddskontroller.
Samarbete i syfte att främja den skadeförebyggande verksamheten sker med övriga kommunala verksamheter, sotningsentreprenören samt förebyggandegrupp inom Skåne Nordost.
Beredskap för räddningstjänst
Följande räddningsstyrkor med angiven personal har som mål att ständigt kunna rycka ut
inom de tider som anges nedan:
Styrka från
Styrka minst
Längsta anspänningstid
Bromölla
BfD+5 BmD
5 Minuter
Näsum
BfD/AL+1 BmD
5 minuter
Bromölla/Näsum
YB
90 sekunder
Samverkan Skåne NO
Regiongemensamt YB
90 sekunder
utgår från Kristianstad
och/eller Hässleholm
Regionsgemensamt IB
90 sekunder i LC
i Larmcentralen (LC)
Kommentar (för bättre beskrivning se bilaga 3, Styrdokument för räddningstjänstens operativa kompetens):
AL =Arbetsledare
BfD/BfH = Brandförman del-/heltid, befäl ledningsnivå 1
YB = Yttre Befäl (Brandmästare och/eller Brandingenjör, befäl i ledningsteam nivå 2 och 3)
BmD = Brandman deltid
IB = Inre Befäl (Brandmästare och/eller Brandingenjör, systemledning)
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Ankomsttider efter larm anges på kartan nedan:

Ankomsttid 0-9 minuter
Ankomsttid 9-19 minuter
Ankomsttid 19-29 minuter
Ankomsttiderna är angivna för när styrka om lägst 1+4, styrka som självständigt kan genomföra
livräddande insats via rökdykning är på plats.
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Operativ förmåga
Organisationen är anpassad för att med egna resurser kunna hantera vanligt förekommande
olyckor och en förmåga att kunna leda och samverka med tillkommande resurser i händelse
av en större olycka. Samverkan i Skåne Nordost och med kommuner i övriga Skåne och med
övriga grannkommuner är nödvändiga vid större, långdragna och komplicerade insatser. I
praktiken innebär detta att södra Sveriges räddningsresurser är tillgängliga för Bromölla men
även att Bromölla är tillgänglig för övriga södra Sverige. Vid en större händelse i södra Sverige så kan Bromölla stå med lägre beredskap än normalt för att bistå andra. På samma sätt kan
andra kommunen stå med lägre beredskap för att bistå Bromölla om den stora olyckan skulle
drabba Bromölla.
För räddningsstyrkornas förmåga och för att knyta mål för övningsverksamhet till riskbild och
mål för styrkornas förmåga finns det styrdokument (se bilaga 2, 3 och 4).
Vattensäkerhet
Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser på sjöar och vattendrag
inom kommunens område.
Varning
Kommuninnevånare kan varnas och informeras vid allvarligare olyckshändelser genom
VMA-signalen (viktigt meddelande till allmänheten) i Bromölla. Varningen åtföljs av aktuell
information, råd och anvisningar i riks- och lokalradion. Samtliga drabbade personer som befinner sig i Bromölla kommen och har ett svenskt abonnemang på telefon kan nås via samtal
och sms om så krävs.
Alarmering av räddningstjänst
Allmänheten alarmerar räddningstjänsten via 112. Vid längre avbrott eller störningar i teleoch mobilnätet vidtas särskilda åtgärder för att allmänhetens alarmering av räddningstjänst
ska säkerställas, så som information via lokalradion och utplacering av räddningsfordon. Vid
brandstationerna i Bromölla och Näsum finns också möjlighet att larma via larmskåp som finns placerade på brandstationernas fasader.
Sotning
Kommunen har ansvar för att rengöring och brandskyddskontroll (sotning) genomförs. Bromölla kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform.
Entreprenören som utför sotning och brandskyddskontroll är förordnad av kommunstyrelsen.
Enligt LSO får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning
på den egna fastigheten. Beslut om medgivande för detta är delegerat till Räddningschefen
och ansvarig för förebyggandeverksamheten. Avslag beslutas av kommunstyrelsen.
Räddningstjänst under höjd beredskap
Räddningstjänst vid höjd beredskap kommer utvecklas enligt statliga och kommunala riktlinjer under mandatperioden.
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Bromölla
kommun
Riskinventering enligt
Lagen om skydd mot olyckor:
Risker som kan föranleda räddningsinsats

_____________________________________________________________________________________________________

1 Allmänt
Denna riskinventering är framtagen för att ligga till grund för målsättning, dimensionering m.m. i
kommunens handlingsprogram för förebyggande åtgärder och räddningstjänst enligt Lagen om
skydd mot olyckor (LSO). Primärt är dokumentet inriktat på risker vilka kan föranleda räddningsinsats enligt de kriterier som står uppställda i LSO.
Inventeringen har i huvudsak genomförts av räddningstjänstens personal med stöd från vissa funktioner och sakkunniga inom kommunen. Inventeringen har utförts bl.a. genom insamling och studier av register, t.ex. register över objekt där tillsyn genomförts och tillståndsregister över hantering av brandfarlig vara.
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2 Kommunen
Bromölla är en kommun med en total area på 197,14 km2 fördelat på 163 km² landareal, 22,78
km2 inlandsvatten och 11,87 km2 havsvatten.
Antalet invånare per den 31 december 2018 var 12 876 stycken vilket är en ökning med 433 st
sedan 2015. Av dessa bor drygt 8100 stycken (ökning +400) i centralorten.
I kommunen finns flertal mindre orter. Fyra
av dessa har mer än 250 invånare.
Tätorterna i kommunen utöver tätorten
Bromölla har följande invånarantal:
Näsum
1098 invånare.
Valje
691 invånare.
Gualöv
530 invånare.
Nymölla
248 invånare.
Övriga områden, knappt 2167 invånare.
Boende
I kommunen finns (2018-12-31) 1468 lägenheter och 4222 småbostadshus. Det innebär
att sedan 2015 har kommunen fått cirka 150
st fler lägenheter och 12 stycken nya villor.
Kommunikationer
Genom kommunen går E22 som är en viktig
transportled från Malmö och öster ut från
Bromölla till Blekinge och Kalmar. Andra större vägar är v.116 som går från Bromölla tätort och
norr ut mot Olofström och Blekinge.
Järnvägen mellan Hässleholm och Karlskrona som passerar Bromölla ger möjlighet för såväl person som godstransport. Järnvägsförbindelse för godstransport finns mellan Bromölla och Stora
Enso Nymölla är tagen ur drift så numera går all godstransport till och från Stora Enso Nymölla
med lastbilstransport.
Näringsliv
Bromölla är en kommun med flertal större företag som är verksamma inom olika branscher samt
ett flertal små och medelstora företag. Centrum har flertal butiker och serveringar. I sydöstra delen
av tätorten finns ett handelsområde och industriområde som är under utbyggnad. Vidare utbyggnad av tätorten är Iföstrand.
Bromölla har en lång och stark tradition inom tillverkningsindustrin men det finns även handel,
jordbruk, data/IT och service. Dessutom sysselsätter offentliga förvaltningar, utbildningssektorn
samt vård och omsorg många människor.
I kommunen drivs omkring 840 företag (2018). Det finns stora välkända företag med många anställda, men de flesta, cirka 65 % är s.k. soloföretag. Av företagen är största antalet enskilda firmor (447 stycken) och näst störst är aktiebolag (340 stycken). Antalet på samtliga har ökat sedan
2015.
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Bromölla kommun är största arbetsgivaren med cirka 1000 anställda. Största privata arbetsgivarna
är Stora Enso Nymölla, Geberit, CGI, YTAB, Svensk Husproduktion, ICA Maxi, KG Paulssons
Bär- och Grönsaker, Bromölla Ställningsmontage, Larsson Starch Technology och Tryggakliniken
Geografi
I Bromölla kommun finns en omväxlande natur. I norr och öster finns Västanåberget och Ryssberget som delas genom Sibbarpsdalen och Holjeån. Ryssberget har Sveriges största bokskogsbestånd. I söder finns steniga slättområden och i väster Ivösjön som är Skånes största sjö. Östersjön
nås via småbåtshamnen i Edenryd. Stora områden av kommunen har pekats ut som riksintresse för
friluftslivet, natur- och kulturvärden.
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3 Olyckstyper/fördelning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor kap. 3 § 2 är definitionen på räddningstjänst följande:
”Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom eller miljön.”
Ytterligare definition på räddningsinsats ges i samma paragraf:
”Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen
och omständigheterna i övrigt.”
Räddningstjänsten bokför kommunens räddningsinsatser i särskilda insatsrapporter som samlas i
dataprogrammet Daedalos. Alla insatser räddningstjänsten ryckt ut på bokförs. Även de som redan
från början kan anses vara serviceuppdrag eller annat uppdrag och inte definitionsmässigt räddningsinsats, och de insatser som vid framkomst eller under färd visar sig vara annat än räddningsinsats. Att bedriva räddningstjänst är ett kommunalt uppdrag med räddningsinsatser är styrt av
ovan angiven lag.
Insatserna räddningstjänsten har ryckt ut på de senaste åren (2011-2018) är:
Insatstyp
2011 2012 2013 2014
Automatiskt brandlarm, 42
48
59
52
ej brand
Brand i bostad
13
13
13
12
Brand i byggnad,
7
3
6
6
ej bostad
Brand ej i byggnad
24
15
29
15
Djurlivräddning
0
0
2
0
Drunkning/tillbud
4
1
0
0
IVPA / Sjukvårdslarm
32
36
52
49
Stormskador
2
0
2
1
Trafikolyckor
35
45
23
33
Utsläpp av
5
6
3
1
farligt ämne
Vattenskador
4
0
1
3
Övrigt
24
29
28
36
Totalt
192 196 218 208
*Cirka hälften är bärhjälp till främst hemtjänsten.

2015 2016 2017 2018
50
42
39
48
12
4

16
7

13
5

16
6

20
0
1
51
0
35
2

29
4
2
50
0
37
2

37
3
2
80
0
69
9

31
0
0
78
2
40
1

2
36
213

6
49*
244

0
42*
299

13
53*
288

Kommentarer och slutsatser till insatsstatistiken:
På 8 år så har antalet uppdrag per år ökat med drygt 90 stycken. Väderfenomen såsom snö och
halka förklarar variationerna i trafikolyckorna men den tydliga trenden är ökningen av IVPA/
Sjukvårdslarm som ökat med cirka 50 uppdrag. IVPA/Sjukvårdslarm är sedan 2016 Räddningstjänsten i Bromöllas vanligaste uppdrag.
Ökningen av kategorin Övrigt är kopplad till bärhjälp/ lyfthjälp till främst hemtjänsten.
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Insatser till brand i byggnad ej bostad har ökat där det är mindre bränder utomhus kopplat till bilar
och återvinningsplatser som står för ökningen.
När det gäller brand i bostad vilket innefattar brand och tillbud i flerbostadshus, rad/par/kedjehus
samt villa, kan vi se en mindre ökning men dock så liten att det är svårt att dra slutsatser.
I ovan beskrivna typskador finns uppenbar risk för att personer skadas eller avlider.
Genom särskilt avtal med Kristianstad kommun så finns tillgång till extra Yttre befäl, som utgår
från Kristianstad och rycker ut på särskilt typade händelser i Bromölla kommun.
Särskilda kommentarer om automatiskt brandlarm:
Utryckningarna till automatiska brandlarm vilka ej räknas som brand utan felaktiga larm (brödrost, rökning, tekniskt fel m.m.) ligger på samma nivå. Några anläggningar har tillkommit men
några har fallit bort vilket gör att antalet anläggningar är ungefär det samma. Utryckningar till
automatiska brandlarm där det brann har räddat en hel del värden under perioden. Kontoret på
Svensk Husproduktion, pannrummet på Larssons Starch och två bränder på boendet Släggan för
att nämna några.

4 Sammanfattning risker/riskobjekt
Mest frekventa olyckstyperna enligt LSO är brand i byggnad och bostad, brand i det fria och trafikolyckor utöver Sjukvårdslarm/IVPA. Dessa typer av olyckor innebär i flera fall så väl personskador och i många fall stora materiella skador med stora ekonomiska konsekvenser.
Förutom de mest frekventa olyckstyperna som kan inträffa finns det ett antal objekt och händelsetyper inom kommunen där en olycka är sällsynt men vid inträffad händelse kan få mycket stora
konsekvenser i form av såväl personskador som mycket stora materiella skador och risker för miljön. Hit hör bl.a. risker för:
– Större transportolyckor
– Bränder i samlingslokaler
– Olyckor med farligt gods, vid transport eller på fast anläggning
Kommunen har ett flertal större industrier med särskilda risker, omfattande hantering av brandfarlig gas (gasol, gasolnät).
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5 Riskobjekt, särskilda händelsetyper
5.1 Trafik-/transportolyckor
– Vägtrafiken
Under perioden 2011-2014 har räddningstjänsten ryckt ut i medel på 35 trafikolyckor/år. Under
perioden 2015-2018 ligger samma siffra på 45 stycken per år.
Sannolikheten för att en trafikolycka skall inträffa är således högre. Vad gäller konsekvensen av
olyckan så är det ofta hastigheten och hur många personer som finns i bilarna som avgör. Trots
trafiksäkrare vägar och bättre bilar så finns det risk för en större trafikolycka med ett flertal skadade och döda vid en seriekrock med många fordon.
Tungt trafikerade vägar finns inom kommunen, t.ex. E22 och Lv 116 med risk för olyckor med ett
flertal skadade eller döda. På Lv 116 är viltet frekvent och vägen saknar såväl mitträcken som
sidoräcken på hela eller stora delar av länsvägen. Vångavägen är också en vägsträcka där risken
för en olycka med allvarliga konsekvenser är stor.
– Järnvägstrafiken
Trafiken på järnvägen ökar och så även antalet person som åker kollektivt via järnväg. I kommunen finns ett antal plankorsningar som är oövervakade där hastigheten på tåget är högt. Personpåkörning är också en risk som kan innebära urspårning med stora konsekvenser.

Kollision april 2019 mellan ett Öresundståg och traktorekipage i Sölvesborgs kommun.
Bild Bo Åkesson, Blekinge läns tidning
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Kollision januari 2017 mellan ett Pågatåg och traktorekipage mellan Kristianstad och Bromölla kommun
Bilder Jens Christian Bladh, SVT

5.2 Kemikalieolyckor
– Transport av farligt gods på järnväg eller väg inom kommunen
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper
att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en
transport.
Den kategori av farligt gods som vid en olycka ger störst konsekvenser är kondenserade giftiga
gaser. Exempel på sådana är ammoniak, klor och svaveldioxid. Olyckor med sådana kemikalier
kan, beroende på utsläppt mängd och vindriktning, få stora konsekvenser.
De främsta transportlederna för farligtgods är E22, väg 116 samt järnväg.
Den största olycksorsaken vid farligt gods transporter är att något sker under färd, exempelvis kollision med annat fordon, avkörning, urspårning. Men även momenten lastning och lossning utgör
en stor risk för olyckor.
– Verksamheter som innehåller förvaring och hantering av större mängd farligt gods.
Den typ av farligt gods som bedöms som farligast för människor och omgivning är giftiga kondenserade gaser. I kommunen är det framförallt godstransporter som utgör den risken.
Ett antal anläggningar finns som hanterar större mängd farligt gods. Exempel på sådana anläggningar är:
– Stora Enso, massa och pappersbruk i Nymölla. (framförallt gasol, biogas och svaveldioxid)
– Geberit, keramisk industri i Bromölla tätort. (framförallt gasol)
Det krävs dock inga stora mängder farligt gods för att konsekvenserna vid en olycka ska bli allvarliga. I många verksamheter används i dag mindre mängder farligt gods och en felaktig hantering
av dessa kan orsaka en olycka.
5.3 Brand
– Brand i bostad.
Brand i bostad är en händelse som inträffar statistiskt sett en gång per månad i kommunen. För
hela riket finns en relativt konstant nivå på olyckstypen. Vid brand i bostad är risken att omkomma eller skadas stor. Bostadsbranden sprider sig dock oftast inte till intilliggande bostäder

8

tack vare brandavskiljningar via byggregler och räddningsinsatser. Bostadsbranden kan oftast begränsas till en brandcell, dvs. lägenheten eller villan.

Villabrand efter blixtnedslag i Råby 2017 där bl.a. håltagning på tak genomfördes i samarbete med räddningstjänsten Kristianstad.

– Samlingslokaler
Kommunen har ett antal större samlingslokaler med plats för ett större antal personer. Brand eller
annan katastrofhändelse kan innebära ett flertal antal skadade eller döda. Brand i samlingslokal är
relativt ovanlig men tillbud förekommer. Inom Sverige har två av våra största brandkatastrofer
inträffat i samlingslokaler: Stadshotellet i Borås 1978 och Diskoteksbranden i Göteborg 1998.
Exempel på stora lokaler är:
– Filmpalatset, biograf i Bromölla
– Sparbankshallen i Bromölla
– ICA Maxi stormarknad
– Ivetofta kyrka i Bromölla
– Näsum kyrka
– Folkets hus i Bromölla
– Bellas Place, restaurang, danslokal och motell
– Tianshallen, sporthall i Bromölla
– Humlescenen i Bromölla
– Sjukvårdsinrättningar.
Kommunen har ett flertal inrättningar för vård och omsorg av framförallt äldre personer. Några av
dessa är demensavdelningar, där de boende kan röra sig fritt inom anläggningen men där utrymningsvägarna är låsta. På dessa ställen måste någon form av aktiv åtgärd vidtas från personalen för
att öppna utrymningsvägarna såvida inte ett automatiskt brandlarm öppnar upp.

9

– Industrier.
Det är sällan någon omkommer eller skadas vid bränder i industrier. Den största och mest påtagliga konsekvensen vid en större industribrand är egendomsskadan som snabbt kommer upp i 10tals miljoner kronor. Konsekvensen för miljön kan också bli allvarliga i form av utsläpp av brandrök och förorenat släckvatten.
På längre sikt kan konsekvenserna för kommunen bli stora av en större brand i industri.
Det är inte säkert att det är lönsamt att återuppbygga verksamheten och arbetstillfällen kan gå förlorade. Detta kan även drabba underleverantörer och de som är beroende av produkter från den
drabbade industrin.
Problemet med bränder i industrier är framförallt stora brandceller och långa angreppsvägar för
räddningstjänsten.
I kommunen finns ett flertal större industrier, exempelvis:
– Stora Enso
– Geberit
– IFÖ Electric
– Svensk Husproduktion AB
– YTAB
– Larsson Starch Technology
– Industriområden / Industrihotell.
I kommunen finns ett antal industriområden av olika storlek. På dessa områden drivs verksamheter med olika karaktär. Många verksamheter är mindre och samsas i samma fastighet.
Exempel:
– Industrigatan
– Verkstadsgatan
– Nyängsgatan
– Kråkeslättsvägen
– Bensinstationer.
Bensinstationerna i kommunen är uppförda enligt då gällande säkerhetsbestämmelser. De har oftast gasolförvaring och detta tillsammans med trafiken med tankbilar för påfyllning utgör troligtvis
den största risken i sammanhanget.
– Kulturhistoriska byggnader.
I kommunen finns tre kyrkor som räknas som kyrkliga kulturminnen och de representerar reella
värden och samtidigt är historiskt oersättliga. Kyrkorna är gamla och har konstruktioner som gör
brandsläckning svår.
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– Samhällsviktiga byggnader.
I kommunen finns många byggnader som kan betecknas som samhällsviktiga. Om en av dessa slås
ut får det stora konsekvenser för samhället, på kort och/eller lång sikt. Ofta ingår byggnaden i ett
system som behövs för att upprätthålla en funktion, i vissa fall kan man ersätta byggnaden med
övriga delar av systemet.
Exempel:
– Skolor
– Äldreboenden
– Vattenverk
– Pumpstationer
– Reningsverk
– Elstationer
– Telestationer
– Fjärrvärmeverk
Särskild riskanalys utförs för att kartlägga riskerna och sårbarheten i dessa system.
– Brand i det fria.
Gräsbränder:
Under våren, särskilt om det är en torr kall vår, är gräsbränder vanliga. Det är det torra fjolårsgräset som brinner. Orsaken är ofta en eldning av trädgårdsavfall som sprider sig. Konsekvensen av
bränderna är oftast små, men med ogynnsam vindriktning kan branden sprida sig till byggnader
eller skog. Under gräsbrandssäsongen har det inträffat dödsfall i landet i samband med eldning av
gräs. Gräsbrandssäsongen är slut när nytt gräs vuxit igenom det gamla.
Skogsbrand:
Torra somrar innebär att faran för skogsbrand är stor. Skogsbränder innebär ofta ett resurskrävande och långvarigt släckningsarbete. Skogen representerar ett stort ekonomiskt värde för markägaren och dessutom har den ett stort värde som rekreationsområde. Orsaken till skogsbränder
kan vara oförsiktighet med eld, blixtnedslag, nedfallna kraftledningar, gnistor från tåg etc.
Åkermark:
Under skördesäsong kan bränder inträffa i samband med skördearbete orsakade av skördetröskor
och balpressar. Konsekvenserna kan bli att branden sprider sig till maskiner, otröskad gröda och
byggnader.
5.4 Explosion/brandfarlig gas
– Gasoltankar/gasolsystem.
De större gasolcisternerna i kommunen som står uppställda vid olika anläggningar innebär en risk
för stort utsläpp av gasol med efterföljande explosionsrisk eller risk för massiv cisternexplosion,
s.k. BLEVE, vid kraftig brandpåverkan på en cistern. Konsekvensen för båda fallen kan vara en
skada med mycket stort antal människor skadade eller döda.
Det finns fyra stycken stora cisterner inom kommunen
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I kommunen finns restauranger som använder gasol för matlagning. På en del ställen finns även
gasol i s.k. terrassvärmare. Mängderna gas på varje förbrukningsplats är dock små och kan inte
räknas som större förråd. De innebär dock en viss risk för lokala skador och olyckor, framförallt
beroende på bristande rutiner för hantering.
5.5 Miljöskador
Utsläpp av farligt gods i vätskeform vid någon av kommunens vattentäkter eller i deras infiltrationsområde kan orsaka skador på kommunens dricksvatten. Säkerheten är dock hög på kort sikt
eftersom allt vårt dricksvatten tas från djupa borror som inte påverkas av ett ytligt utsläpp. Däremot finns risken för skada på lång sikt om inte ett eventuellt utsläpp saneras tillräckligt väl.
Utsläpp av farligt gods i vätskeform vid någon av våra sjöar eller vid kusten kan hota djurlivet på
platsen, våra möjligheter till friluftsaktiviteter och värdet för turismen i området. Viss risk finns
med dels våra landsvägstransporter samt även godstrafiken till havs med diverse olika utsläpp.
Vid alla bränder utvecklas mer eller mindre giftig brandrök. Beroende på vad som brinner och
omfattningen av branden kan detta innebära en lokal förorening som kan föranleda in- eller utrymning, vägavstängningar etc.
Dessa lokala föroreningar av luften är av kortsiktig lokal karaktär men innebär en långsiktig luftförorening globalt.
Det vanligaste släckmedlet vid bränder är vatten. Den optimala släckinsatsen innebär att allt
släckvatten förångas. Att uppnå detta är dock i praktiken omöjligt. Resultatet är att vid de flesta
bränder bildas spillvatten. Detta spillvatten kan innehålla föroreningar skapat av branden, från det
som brinner samt föroreningar som fanns på platsen redan innan och löses ut av vattnet.
Vid de flesta bränder är spillvattnet inte något större problem men vid bränder där kemikalier,
plast, gummi etc. är inblandat kan det förorena mark, grundvatten och vattendrag.
5.6 Särskilda riskanläggningar
– Anläggningar enligt LSO 2 § 4
Ett antal anläggningar i kommunen har särskilda riskbilder, vilket gjorts att de klassats som s.k.
anläggningar enligt Lagen om skydd mot olyckor kap 2 § 4, anläggningar med särskilda risker.
Klassningen görs av Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med kommunen efter riktlinjen från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Klassningen innebär att särskilda krav kan ställas på
anläggningen i förebyggande syfte, i krav på särskilt material för brandsläckning m.m.
I nuläget inklassade LSO kap. 2 § 4 an- Riskkälla
läggningar (farlig verksamhet)
IFÖ Sanitär, Bromölla
Stor gasolanläggning, närliggande bebyggelse
Stora Enso, Nymölla
Stor gasolanläggning

Lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
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– Sevesoanläggningar.
”Sevesolagstiftningen” (lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) delar in anläggningar som hanterar kemikalier i olika riskklasser efter typ av hanterad kemikalie och mängderna av respektive kemikalie. Anläggningar som överstiger ett visst
gränsvärde för en kemikalie räknas in under denna lagstiftnings lägre eller högre kravnivå.
Precis som för LSO 2 § 4 anläggningar medför klassningen enligt Sevesolagstiftningen att särskilda krav ställs på verksamhetsutövaren att förebygga allvarliga olyckor.
Kommunen har en anläggning enligt Sevesolagstiftningens högre kravnivå och en anläggningar
enligt den lägre kravnivån. Huvudsakligen rör det sig om anläggningar med större gasolcisterner
(se 5.4). Anläggningar enligt Sevesolagstiftningen är LSO 2 § 4 anläggningar.
5.7 Drunkningsolyckor
Havet och insjöarna i kommunen används för bad och friluftsliv. Det finns i kommunen sju kommunala badplatser.
Havet och insjöarna samt Holjeån och Skräbeån är bra fiskevatten. Detta innebär att fiske bedrivs
året om från båt och land samt på is under vintrarna.
Under gynnsamma vintrar med isar används sjöarna förutom fiske till skridskoåkning.
5.8 Övriga räddningsinsatser
Årligen sker ett antal olyckor där räddningstjänsten får agera vid t.ex. ras, livräddning av djur,
stormskador m.m. Antalet av de olika olyckstyperna varierar från år till år men förekommer ett
antal gånger per år.
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[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIVA MÅL]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Styrdokument för Räddningstjänstens
operativa mål

Räddningstjänsten i Bromölla

[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIVA MÅL]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Inledning
Operativa målsättningar bygger på genomförd riskinventering och kommunens handlingsprogram
enligt LSO. När riskinventering och handlingsprogram uppdateras ska operativa målsättningar också
ses över.

Knutet till de operativa målsättningarna är kompetenskraven på den operativa personalen och den
operativa övningen och utbildningen som finns i separata styrdokument.

Tabell, operativa målsättningar:
Räddningstjänstens personal ska vara övad och ha tillgång till utrustning för att kunna utföra:
Uppgift
Ledning och samordning av
större och komplicerade
räddningsinsatser
Bistå med stabspersonal till
Stab Skåne samt medverka i
egen stab
Genomföra livräddningsinsats
med rökdykargrupp
Genomföra samtidig
livräddningsinsats med
rökdykargrupp och utvändig
livräddning eller släckning vid
brand i byggnad upp till 8
våningar/23 m
Genomföra samtidig
livräddningsinsats med
rökdykargrupp och utvändig
livräddning eller släckning vid
brand i byggnad upp till 1
våningar/ 11m

Station 6000/Bromölla
Ja

Station 6200/Näsum
-

Ja

-

Ja

-

Först vid förstärkning från
station 6200 eller annan
samarbetsstation

-

Först vid förstärkning från
station 6200 eller annan
samarbetsstation

-

[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIVA MÅL]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Kunna utföra inledande
livräddningsinsats vid
kemikalieolycka
Kunna utföra
livräddningsinsats och
begränsningsinsats samtidigt
vid kemikalieolycka
Kunna stoppa utflöde av
kemikalier i gasfas, vätskefas
eller vid utflöde motsvarande
rörbrott i distributionsledning
eller motsvarande
Kunna utföra kemdykarinsats
vid olycka med tankbil eller
järnvägsvagn
Kunna utföra
begränsningsinsats vid mindre
läckage och spill av kemikalier
Upprätta saneringsplats i
samband med kemdykarinsats
Indikera utsläpp av explosiva
och giftiga gaser
Losstagning av fastklämda vid
trafikolycka
Losstagning av personer vid
olyckor med hissar
Kunna upprätta
uppsamlingsplats för skadade
Skogsbrandsläckning
Släckinsats på öar
Oljeskadebekämpning på land,
i sjöar, kustvatten samt
begränsa spridning i
avloppssystem och
miljökänsliga områden
Sjöräddning på insjöar och
andra vattendrag, dock ej
vattendykning
Ytlivräddning i hamnar

Ja

ja

Ja

-

Ja

-

Ja i samverkan med
kemberedskapen i Skåne

-

Ja

Ja

Ja i samverkan med
kemberedskapen i Skåne
Ja

-

Ja
Ja

Ja, i samverkan med station
6000
Ja

Ja

-

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
I samverkan med station 6000

Ja

Ja

Ja

Ja

-

[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIVA MÅL]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Biträda sjöfartsverket vid
sjöräddning till havs
Terrängtransport av skadade
personer till farbar väg
Djurlivräddning av tamboskap
Utföra olika uppdrag av teknisk
karaktär såsom stormskador,
vattenskador och hisstopp
Kunna släcka/ begränsa en
mindre spillbrand

Ja

-

Ja

Ja

I samverkan med station 6200
Ja

Ja, viss specialutrustning finns
Ja

Ja

Ja

[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIV KOMPETENS]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Styrdokument för Räddningstjänstens
operativa kompetens

Räddningstjänsten i Bromölla

[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIV KOMPETENS]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Inledning
I LSO ställs inte längre några specifika krav allmänt på räddningspersonal och personal som ska utföra
uppgifter enligt lagen, med undantag för räddningsledare (där befälsutbildning hos Statens
Räddningsverk/MSB är ett grundkrav), räddningschef och även för brandskyddskontrollanter (gäller
sotning). Kommunen ska se till att det inom Räddningstjänstens organisation finns personal som har
sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten tillförsäkras en tillfredsställande säkerhetsnivå med
hänsyn till den lokala riskbilden.

Kommunens målsättning är att räddningspersonal ska ha lägst kompetens
enligt nedan:
Brandman deltid (Bmd):
Grundläggande introduktionsutbildning samt rök- och kemdykarutbildning och utbildning i
räddningsinsats eller brandman deltid.

Brandförman deltid (Bfd):
Brandman deltid enligt ovan, tillräcklig bedömd erfarenhet samt utbildning räddning A eller
brandförman deltid.

Arbetsledare (AL)
Brandman deltid, tillräcklig bedömd erfarenhet, erfarenhet av ledning från huvudarbetsgivare samt
utbildning intern förstärkning kring brandförlopp och släcktaktik

Brandförman heltid (Bfh):
Brandman deltid, tillräcklig bedömd erfarenhet samt utbildning räddning A eller brandförman deltid.

Brandmästare (BM):
Brandförmansutbildning enligt ovan, tillräcklig bedömd erfarenhet samt utbildning räddningsledning
B eller tidigare brandmästarutbildning.

[Välj datum]

[STYRDOKUMENT – OPERATIV KOMPETENS]

Verksamhet

Räddningstjänsten

Handläggare

AO

Version

1

Datum antaget

Brandingenjör (BI):
Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (1993:100) och räddningsverkets/MSB
påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning.

Räddningschef:
I LSO och FSO finns bestämmelser om att det i varje kommun ska finnas en räddningschef som ska se
till att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen ska ha behörighet att vara
räddningsledare (vara utbildat befäl).

Målsättningen är att räddningschefen ska ha:
Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (1993:100) och Räddningsverkets/MSB
påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning.
Eller:
Annan adekvat utbildning och där särskild vikt tas till personliga lämpligheter, kompetens, erfarenhet
och övrig utbildningsnivå.
Räddningstjänsten kan alltid ha skäl att göra andra bedömningar av förmåga, kunskap och tillräcklig
erfarenhet och sammanfoga dessa till en helhetsbedömning.
Alla befäl som kan tjänstgöra som räddningsledare är delegerade av räddningschefen och finns på
separat delegationslista.
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Beskrivning av styrdokumentets funktion och syfte
Styrdokumentet redovisar det arbete som ska genomföras i kommunen under perioden 2019-2022.
Dokumentet beskriver hur kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort risker, samt
effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet.
Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779).
Styrdokumentet syftar till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer genom arbetet med
risk- och sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder som ska genomföras under
mandatperioden (se figur 1). Styrdokumentet får där av en paraplyfunktion för de dokument som
beskriver krisberedskapsarbetet i kommunen.
Enligt överenskommelsen mellan SKL och MSB (SKL 18/03101 MSB 2018–09779) ska ett
styrdokument innehålla följande:





Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och
kommunalförbund.
Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram
eller uppdatera under mandatperioden.

Enligt överenskommelsen ska kommunen även ta fram:





Ett reglemente för krisledningsnämnden.
En instruktion för kommundirektören som ska ange vilka uppgifter som kommundirektören
ska ha avseende krisberedskap.
En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden
En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Plan för hantering
av extraordinära
händelser

Risk- och
sårbarhetsanalys

Övning- och
utbildningsplan

Styrdokument
Åtgärdsplan

Ersättning
Figur 1-Kopplingen mellan RSA och Styrdokument med innehåll
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Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i
Bromölla kommun
Den överenskommelse som är tecknad mellan SKL och MSB utgår ifrån LEH och i kap. 2 och 3 och
definierar de uppgifter som åläggs kommunen. Dessa delas in i följande verksamheter:







Risk- och sårbarhetsanalyser
Planering
Geografiskt områdesansvar
Utbildning och övning
Rapportering
Höjd beredskap

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser
som kan inträffa i kommunen, och hur händelserna kan påverka kommunens verksamheter.
Sammanställning ska göras i en risk- och sårbarhetsanalys. För varje ny mandatperiod ska
kommunen, utifrån risk- och sårbarhetsanalysen, fastställa en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras.
En extraordinär händelse:
 avviker från det normala,
 innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk, för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och
 kräver skyndsamma insatser av kommunen

Krishanteringssystemet
Det av regeringen fastställda nationella krishanteringssystemet grundas på en helhetssyn för hela
hotskalan fred – krig. Förmågan att klara en extraordinär händelse byggs ur ett underifrånperspektiv
och baseras på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet enligt tre principer:
Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i fred har det också i kris och krig.
Likhetsprincipen: Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som möjligt
överensstämma i fred, kris och krig.
Närhetsprincipen: Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Krisledningsnämnd
Det ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser
(krisledningsnämnd).
I Bromölla kommun utgörs krisledningsnämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det
är ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, i krisledningsnämnden som bedömer
om en händelse är extraordinär och nämnden ska träda i funktion. Vid en extraordinär händelse
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kan krisledningsnämnden överta verksamhetsansvar från andra nämnder. Krisledningsnämnden
ska enbart ta över de delar, och under den tid som krävs, för att hantera den extraordinära
händelsen.
Till stöd har krisledningsnämnden ett reglemente, en stab och en krisledningsplan.
Krisledningsnämnden stöds av en krisledningsgrupp.
Kommunens krisledningsgrupp består av Kommunchef (ordförande), Räddningschef,
Verksamhetschef tillväxt och utveckling, Kommunikatör, Kostchef, Bromöllabolagen,
Beredskapssamordnare och Sekreterare
samt
den eller de Verksamhets/Enhetschefer händelsen berör.

Ansvarsområdena:
Kommunfullmäktige beslutar om Handlingsprogram och Styrdokument för krisberedskap.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens säkerhetsarbete bedrivs enligt
fastställt handlingsprogram och styrdokument.
Nämnderna har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sina respektive områden.
Cheferna ansvarar inom sina verksamhetsområden för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt
handlingsprogram.
Samordningsansvar för att helheten i kommunens säkerhetsarbete bedrivs enligt
handlingsprogrammet har kommunens räddningschef och kommunens säkerhetssamordnare.
Säkerhetsorganisation:
Kommunen har en centralt placerad Säkerhetsskyddschef/Beredskapssamordnare. Varje verksamhet
har en brandskyddsansvarig och varje enhet brand- och säkerhetsombud.

4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Kommunen har ett verksamhetsansvar för sin egen verksamhet, att så långt som möjligt sörja för att
verksamheten är säker och kan genomföras också under störda förhållanden. Kommunen ska alltså
göra en risk- och sårbarhetsanalys med inriktning på den egna verksamheten.
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
En risk- och sårbarhetsanalys ska även omfatta sådan verksamhet som bedrivs av hel- eller
delägda kommunala företag som kan komma att beröras av en extraordinär händelse, liksom
eventuella entreprenörer som kommunen har avtal med och som har en påverkan på kommunens
krishanteringsförmåga.

Målen för risk- och sårbarhetsanalysen är att:
 Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.


Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.



Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten.



Bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan
påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område.



Uppfylla lagkrav på risk- och sårbarhetsanalys enlig Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse.
Sårbarhetsanalysen ökar riskmedvetenheten och ligger till grund för samordning av säkerhetsarbetet
och krisberedskap inom kommunen.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalys är att:









Beskriva kommunen och dess geografiska område
Beskriva arbetsprocess och metod
Identifiera samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område
Identifiera kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamheter
Identifiera och analysera risker för kommunen och kommunens geografiska område
Beskriva identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess
geografiska område
Ange behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat
Vara ett beslutstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga vid beslut om
genomförande av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat
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Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten

Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen
Risk- och sårbarhetsanalysen skall utgöra ett underlag för kommunens plan för hantering av
extraordinära händelser enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen identifieras åtgärdsförslag, i syfte att öka robustheten och
förmågan i Bromölla kommun för att hantera en kommunal krissituation.
I den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen ingår en kartläggning av möjliga händelser i området
samt exempel på konsekvenser för respektive händelse. Konsekvenserna har diskuterats främst
utifrån fara för liv och hälsa.
Analysarbetet avgränsas i första hand till att inventera risker och sårbarheter som kan leda till
räddningsinsats och/eller till en extraordinär händelse, men åtgärderna som vidtas som ett resultat
av detta arbete förbättrar även förberedelser inför och hanteringen av större händelser som rör
kommunen.
En önskan är att risk- och sårbarhetsanalysen ska ge en så bred bild som möjligt av aktuella risker och
förmågan att hantera dessa. Av praktiska skäl är det orimligt att genomföra förmågebedömningar av
alla identifierade risker varje år och förmågebedömningen har därför avgränsats. Målsättningen är
att de risker och hot som analyseras ska växla från år till år så att flera områden täcks in över tid.

Utvärdering
Utvärdering av händelser, övningar och utbildningar genomförs inom förvaltningen och
verksamhetsområdena.

MVA-metoden
Analysarbete genomförs i seminarieform enligt MVA-metoden (Mångdimensionell
verksamhetsanalys). MVA är en processinriktad metod som ger oss möjlighet att analysera
kommunens sårbarheter ur ett brett perspektiv. MVA-metoden är scenariobaserad och utgår från att
arbetsgrupper inom kommunens organisation samlas för att diskutera olika riskscenarier som kan
inträffa i aktörens verksamhet. Arbetet är uppdelat i tre olika seminarier: plattform, analys och
återkoppling. Plattformen togs fram av förtroendevalda och tjänstemän i Skåne Nordost. Detta håller
fortfarande.
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Plattformen
Under seminariet inventeras organisationens värden, funktioner och objekt som betraktas som
skyddsvärda. Därefter inventeras oönskade händelser, konsekvenser, riskkällor och riskobjekt, och en
sannolikhets- och konsekvensbedömning över identifierade risker genomförs. Arbetet mynnar ut i ett
antal riskscenarier.
Analysen
Vid detta seminarium görs en sårbarhetsanalys av de utvalda scenerierna, där arbetsgruppen
kartlägger aktörens förmåga att hantera de utvalda riskscenarierna och bedömer konsekvenserna av
det. Scenarioanalysen utgår ifrån olika tidsperioder. För varje tidsperiod i scenariot identifieras
uppgifter som bör utföras vid den uppkomna situationen. För att sedan för varje uppgift identifiera
den eller de aktörer som bör utföra uppgiften. Därefter specificeras hanteringsförmågan genom att
brister och styrkor anges.
Återkoppling
Återkopplingen är det sista steget. Här diskuteras och precisera förslag på hur förmågan att hantera
de olika riskscenarierna kan förbättras. En konsekvensanalys och bedömning av förmåga utförs, vilket
leder till åtgärdsförslag.
Implementering och kunskap om risk- och sårbarheter uppnås genom att:
 Samtliga verksamheter/bolag/förbund i kommunen genomför en sårbarhetsanalys.
 Kommunens Säkerhetsskyddschef/Beredskapssamordnare bistår
verksamheterna/bolagen/förbund med råd och sakkunskap om sårbarhetsanalyser.
 Sårbarhetsanalysen utgör underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar
riskerna och sårbarheten samt ökar robustheten. Sårbarhetsanalysen ger även förslag till
åtgärder.
 Kommunens Säkerhetsskyddschef/Beredskapssamordnare genomför en
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) vid inledningen av mandatperioden.
 Resultat risk- och sårbarhetsanalys kommuniceras till Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens
Arbetsutskott, SBKF, Bromöllabolagen och ledningsgruppen som kommuniceras vidare inom
organisationen.
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Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar

Geografiskt områdesansvar
Områdesansvaret innebär att kommunen under en krissituation skall vara det organ som verkar för
inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som behöver vidtas inom det egna
geografiska området.
En allvarlig samhällsstörning berör oftast ett stort antal aktörer med olika roller, såväl offentliga som
företag och organisationer. Var och en agerar självständigt och leder sin egen verksamhet. Samtidigt
finns ett starkt beroendeförhållande dem emellan för att lösa samhällsstörningen. För att kunna lösa
uppkommen störning på ett bra sätt krävs förberedelser och samordning. Aktörerna måste försäkra
sig om att de har samma lägesuppfattning, hur en samhällsstörning kan komma att utvecklas, vilka
åtgärder man bör förbereda och vilka prioriteringar som behöver göras. Samtidigt måste den
information som förmedlas till allmänhet och medier vara samstämd.
Det geografiska områdesansvaret handlar om att få till stånd ovan samordning.
Områdesansvaret utövas på nationell nivå av regeringen, regional nivå länsstyrelsen och på
kommunal nivå av kommunen. Begreppet omfattar inte någon föreskriftsrätt utan
förutsätter att alla deltar i samordningen. En aktörs ansvar för sin egen verksamhet påverkas
inte av det geografiska områdesansvaret. Områdesansvaret syftar till att möjliggöra ett
effektivare krishanteringsarbete i ett akut skede men tyngdpunkten i arbetet ligger på det
förberedande skedet. Aktörerna i det geografiska området måste träffas regelbundet för
informationsutbyte, samråd och erfarenhetsutbyte.
Kommunerna ska inom sitt geografiska område verka för att:
•

olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet,

•

de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas, och

•

informationen till allmänheten samordnas under sådana förhållanden

Ambitionsmål inom geografiskt områdesansvar:
 Ett tydligt ambitionsmål är, och har varit, att stärka krisberedskap genom samarbete och
samverkan inom kommunens geografiska område.
 Kommunen ska genomföra en övning inom området krisberedskap samt genomföra
utbildning för nyckelbefattningar inom kommunens krisberedskap.
 Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en
extraordinär händelse samt verka för och vara delaktig i den länsövergripande lägesbilden.
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Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen kan få en samstämd
uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver
samordnas.
Kommunen har också en målsättning om att hålla en hög kompetens och beredskap inom
området krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande där utbildning och
repetitionsutbildning för dessa skall genomföras under mandatperioden.
Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse
samordnas.
Kommunen har inrättat en funktion Inriktnings- och samordningskontakt/Tjänsteman i
beredskap dygnet runt genom Bromölla kommuns insatsledare i beredskap. Med ISK/TIB
säkerställs tillgänglighet, initiering och samordning av det inledande arbetet som är
nödvändig vid en kris eller samhällsstörning inom organisationen och kommunens
geografiska områdesansvar.
Kommunen har säkerställt att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning.
Kommunen representeras i flera regionala nätverk som till exempel krisinformation
(kriskommunikatörsnätverk), beredskapssamordnare-nätverk samt lokalregionalt
krishanteringsråd i Skåne Nordost.
Kommunen ska beakta särskilda behov av krisberedskap vid upphandling av verksamheter
och tjänster för samhällsviktig verksamhet.
Kommunen ska pröva behov av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
Kommunen uppfyller mål i överenskommelsen om samverkansersättning som innebär att
förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i samverkan med kommuner och
andra aktörer utanför det egna geografiska området.

Utveckling områdena för:
Samverkan och samarbete
 Bromöllabolagen
 Sölvesborg-Bromölla Kommunförbundet
 Frivilligorganisationer
 Lokalregionalt krishanteringsråd inom Skåne Nordost (LKSN)
Beredskap
 Nödvattenförsörjning
 Livsmedelsförsörjning
 Hälso- och sjukvård
 Information och kommunikation
Särskild förmåga
 Samlad lägesbild
 Information till allmänheten
 Inriktning- och samordningskommunikation (ISK)
 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
 Regional samverkan och samordning
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Planering avseende krisberedskap inom olika områden

Planering
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa
en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Planen ska innehålla:




hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt
säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt,
vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som
disponeras vid en extraordinär händelse.

Ambitionsmål för planering
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former. Ansvar, organisation, lokaler
och arbetsrutiner bör i princip vara desamma som i den dagliga verksamheten. Det som utmärker
ledningen vid en extraordinär händelse i kommunen är framförallt tidsförhållandena. Den ordinarie
processen ersätts av ett snabbare agerande. Ett stort antal beslut kan behöva tas och verkställas med
kort varsel.

Vid en kris händelse i Bromölla kommun kan kommunchefen, eller dess ersättare, etablera
en stab för att stötta den verksamhet som äger kris händelsen. Krisledningsnämndens
ordförande eller dess ersättare skall löpande informeras för att löpande kunna göra
bedömningen om krisledningsnämnden bör sammankallas.

Förslag på fokusområden
Baserat på denna risk- och sårbarhetsanalys föreslås följande fokusområden för perioden 2019-2022:
1. Stärka allmänhetens förmåga att klara av svåra påfrestningar i fred, kris och ytterst krig.
2. Stärka krisberedskap genom samarbete inom organisationen och kommunens geografiska
område. Områdesansvaret innebär att kommunen under en krissituation skall vara

det organ som verkar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella
åtgärder som behöver vidtas inom det egna geografiska området.
3. Utveckla delgivning av information och kommunikation i fred, kris och ytterst krig. Riktlinjer
och rutiner för hantering av kriskommunikation ska utvecklas och andra berörda
samhällsviktiga verksamheter ska beaktas i arbetet.
4. Utveckla kommunikation och rapportering. Säkra och höja redundansen på
kommunikationsvägar för samhällsviktiga funktioner genom utnyttjande av Rakel och WIS.
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5. Utveckla metodstöd för kontinuitetsplanering av kritiska beroende för samhällsviktig
verksamheter.
6. Utveckla beredskapsplanering för:
 Nödvattenförsörjning
 Livsmedelsförsörjning
 Hälso- och sjukvård
 Information och kommunikation
7. Utveckla samarbete med frivilliga organisationer.
8. Utbilda och öva kommunens krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationen utbildas
och/eller övas varje år. Genom att utbilda och öva såväl förtroendevalda som tjänstemän
ökar kommunens beredskap och förmåga att hantera kriser.
9. Trygghetspunkter i kommunen ska snabbt kunna öppnas vid kris och säkerställa stöd och
information till allmänheten. Personal vid trygghetspunkter ska utbildas och övas.

10. För att skapa förutsättningar att utöva områdesansvar skall ett lokalregionalt
krishanteringsråd (LKSN) etableras inom Skåne Nordost.
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Ekonomi

Statlig ersättning
Staten betalar årligen en ersättning - huvudsakligen baserad på invånarantalet - till kommuner för
fullgörande av uppgifter enligt lagen.
Om Länsstyrelsen i sin årliga uppföljning gör bedömningen att en kommun inte fullgjort sina
uppgifter eller att kommunen helt eller delvis har använt medel till annat än till dessa ändamål, kan
Länsstyrelsen föreslå för MSB att en del av ersättningen reduceras eller faller bort helt.


Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består av
risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning, utbildning,
rapportering och höjd beredskap.



Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att
hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen.



De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.



Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komplement till kommunens
egen finansiering av arbete med krisberedskap.



Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där kommunerna
får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till kommunal ledningsförmåga) ska inte
bekostas av ersättningen.

Kostnader för deltagande i övningar och sårbarhetsanalyser inom Förvaltningen, Bromölla bolagen
och Kommunalförbund ska ingå i deras grunduppdrag.
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Utbetalning av den statliga ersättningen för krisberedskap och civilt försvar
för perioden 2019
Kommunerna får ersättning av staten enligt följande fördelningsprinciper:
Ersättning
Grundbelopp

Verksamhetsersättning

Ersättning för utomhusvarning

Civilt försvar

Användningsområde
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens
för samordning av kommunens uppgifter i
krisberedskapssystemet.

Arbete med kontinuitetsplanering och beredskapsplanering.
Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser, övningar m.m.
Samarbete och samverkan inom geografiskt område, med
grannkommunerna myndigheter och samhällsviktiga
verksamheter.
Utbilda nyckelpersoner inom informationssäkerhet.
Utbildning och övning med Rakel och WIS.
Kommunen får en årlig ersättning för de ljudsändare som finns i
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och
underhåll samt för att genomföra kvartalsvisa tester av
utrustningen.
Utbildning och övning, Säkerhetsskydd, Informationssäkerhet,
Krigsorganisation och krigsplacering.
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Bilaga 1 – Planer/åtgärder

Åtgärdslista baserat på RSA
Nedan beskrivs åtgärdslistan på vad som kommunen avser att genomföra under mandatperioden.
Fylls i då risk och sårbarhetsanalysen tagit fram förslag på åtgärder som prioriterats av
kommunstyrelsen.
Åtgärd
Beakta reservkraftsplanering
för sårbara verksamheter.

Ansvarig
Fastighet och
Säkerhetsskyddschef

Genomförande
Under mandatperioden

Stärka allmänhetens förmåga
att klara av svåra påfrestningar
i fred, kris och ytterst krig.

Beredskapssamordnare,
verksamheter och frivilliga
organisationer.

Under MSB:s
krisberedskapsvecka. En
nationell och årlig
återkommande kampanj.

Stärka krisberedskap inom
organisationen och
kommunens geografiska
område.

Beredskapssamordnare
tillsammans med
verksamhetsansvariga inom
organisationen, SBKF och
Bromölla Bolagen. Ett fortsatt
samarbete med myndigheter,
Skåne Nordost kommunerna
och andra aktörer inom
Lokalregionala
Krishanteringsrådet.

Under mandatperioden

Utveckla hantering och
delgivning av information och
kommunikation i fred, kris och
ytterst krig. Satsa på
alternativa lösningar i form av
system och rutiner.

Beredskapssamordnare,
kommunikatör och
webbansvarig.

Under mandatperioden

Arbeta med
kontinuitetsplanering av
kritiska beroende för
samhällsviktiga verksamheter.

Planeringen genomförs med
verksamhetsansvariga och
påbörjas inom
nödvattenförsörjning,
livsmedelsförsörjning och
hälsa- och sjukvård.

Under mandatperioden

Utveckla beredskapsplanering
för nödvattenförsörjning,
livsmedelsförsörjning samt
hälso- och sjukvård.

Utvecklingen planeras och
genomförs med
verksamhetsansvariga.

Under mandatperioden
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Stärka organisationens
förmåga att förebygga och
hantera hot och våld mot
tjänstemän och
förtroendevalda.

Förvaltningen planerar och
genomför arbete i samråd med
Säkerhetsskyddschefen.

Under mandatperioden

Utveckla arbete mot
våldsbejakande fenomen och
grupperingar. Fokus på
brottsförebyggande och
hantering av samma.

Säkerhetsskyddschef med
arbetsgruppen bestående av
elevhälsa, ungdomscentret
Nätet, individ- och
familjeomsorgen, tillväxt- och
utveckling, Bromöllabolagen,
skydd- och säkerhet och
polisen.

Under mandatperioden

Utbilda och öva kommunens
krisledningsorganisation.

Beredskapssamordnare.

Övning TFÖ 2020 planerat att
genomföra mellan februaridecember 2020.

Öva inrymning vid pågående
våld. Utveckla rutiner och
förmåga till alarmering.
Anpassa fysisk skydd, på
skolorna, till bättre
insynsskydd.

Polis, Räddningstjänst,
skolpersonal och
beredskapssamordnare.

Under mandatperioden

Utveckla samarbete med
frivilliga organisationer

Beredskapssamordnare

Under mandatperioden

Öva kriskommunikation med
Rakel

Stabschefen, kommunikatör,
hemtjänst personal, MAS och
beredskapssamordnare.

Under mandatperioden

Utbilda tjänstemän och
förtroendevalda inom hot och
våld.
Fokus på förebyggande arbete.

Förvaltningen

Under mandatperioden
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Bilaga 2 – Övnings- och utbildningsplan

Ambitionsmål för utbildning och övning
Syftet med utbildnings- och övningsplanen är följande:
 Att utveckla förmågan hos kommunens förtroendevalda/anställda vid en extraordinär
händelse i fred och höjd beredskap.
 Att utveckla samverkansrutiner mellan kommunen och andra myndigheter, organisationer
och företag på ett sådant sätt att alla hjälpresurser utnyttjas oavsett organisatorisk
tillhörighet.
 Att öka kunskaperna om risker och hot inom den egna kommunen och därmed verka för ett
ökat risk- och säkerhetstänkande. Detta för att minska risken för skador på människor och
viktiga samhällsresurser.
 Att övning och utbildning ska ses som en del i en process där gjorda erfarenheter ger upphov
till konstruktiva diskussioner och lösningar inom beredskapsarbetet på både lokal nivå men
framför allt på den egna verksamhetens område. Tidsintervaller för övning Utbildnings- och
övningsplanen gäller för respektive mandatperiod.
Inriktning på övning/utbildning:
 Scenarioövning med hela krisledningen ska genomföras minst en gång vartannat år.
 Krisledningsnämnden ska i seminarieform fortbildas en gång vartannat år.
 Krisledningsstab och övriga nyckelpersoner ska utbildas minst en gång vartannat år.
 Krisledningsstab och övriga nyckelpersoner ska övas minst en gång vartannat år.
 Kvartalsvis övas teknik och samband tillsammans med Länsstyrelsen, andra kommuner
och aktörer. Syftet är att öka förmågan att nyttja de ledningssystem som används vid
samhällsstörningar, t.ex. Rakel och WIS.
 Krisledningsnämnden/Krisledningsstaben samtliga utbildningar och övningar utvärderas

Detaljerad övning och utbildningsplanering för respektive år presenteras i tabellen.

Övning/Utbildning

Deltagare

Övning Flinta den lokala
delen

Säkerhetsskyddschef/
Beredskapssamordnare
Kommunstyrelsen ordförande
Kommunstyrelsens allmänna
utskott
Kommunchefen
Verksamhetschef Utbildning
Verksamhetschef Tillväxt- och
utveckling
Kommunjurist/Kanslichef
Verksamhetschef Stöd- och
omsorg
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Genomförande
[tidsperiod]
Våren 2019

Utvärdering
2019

Övning Flinta gemensamt
med Skåne Nordost

HR- och
kommunikationsenheten
Ekonomichef
Chef myndighetskontoret
Funktionschef Komm/Service
Räddningschef
Förbundschef SBKF
IT chefen
Kostchefen
Kommunchefen
Räddningschefen
Kommunjurist/ Kanslichef
Funktionschef Komm/Service
Verksamhetschef utbildning
Verksamhetschef Tillväxt- och
utveckling
Chef myndighetskontoret
Förbundschef SBKF
IT chefen
Säkerhetsskyddschef/
Beredskapssamordnare

Hösten 2019

Rakelövning

Norra hemtjänst
Östra hemtjänst
Västra hemtjänst
Näsum hemtjänst
Krisledning/stabschef
Krisledning/kommunikation
Hemsjukvård
Säkerhetsskyddschef/
Beredskapssamordnare

Återkommande
hela
mandatperiod

Utbildning i WIS

WIS-användare

Övning i WIS

Beredskapssamordnare och
Räddningschef

POSOM

POSOM-ledningsgrupp
POSOM-arbetsgrupp

Återkommande
via
Länsstyrelsen
Återkommande
via
Länsstyrelsen
2019-2022

Information till
ledningsgruppen samt
genomgång och
uppdatering av rutiner

Ledningsgrupp

Våren 2019
(återkommande
årlig
genomgång)

Totalförsvarsövning

Hela organisationen

2020
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2019

Information och utbildning
inom LEH och CF

Ledningsgruppen och
krislednings nämnd

Maj 2019
Januari 2020

Utbildning CF och
säkerhetsskydd

Ledningsgruppen, kommun
förbundet och Bromölla
bolagen
Ledningsgruppen, IT avdelning,
kansliet och andra utvalda
tjänstemän

Våren 2019 och
fortsätter

VMA övning

Beredskapssamordnare och TIB

Har övat 201909-02 och
fortsätter

TFÖ 2020

Nya medarbetare inom
organisationen

Startar februari
2020

Utbildning inom
säkerhetsskydd

Hela organisationen. Börja med
verksamhetschefer

Under
mandatperioden

Övningar ”inrymning” vid
pågående våld

Polis, Räddningstjänst,
skolpersonal, elever och
beredskapssamordnare

2020-2022

Öva olika scenarios med
Lokalregionala Rådet i
Skåne Nordost

Beredskapssamordnare,
Räddningstjänst och övriga
inom organisationen som
berörs av övningen.

Under
mandatperioden

Webbaserad utbildning om
informationssäkerhet
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Startar 2019-0417 och avslutas
2019-09-11.

