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Inledning 

Samhället har alltid drabbats av olyckor som medfört större eller mindre skador på 
människor, egendom eller i miljön. Den enskilde medborgaren har ett tydligt ansvar att 
förebygga olyckor och hålla utrustning för livräddning och mot brand. För att stötta 
medborgarna har samhället solidariskt tagit ansvar så att en effektiv räddningstjänst 
kunnat förebygga och begränsa skador i samhället och på dess invånare. 
Denna handling utgör den övergripande delen i de handlingsprogram som föreskrivs i 
lag (SFS 2003:778) om Skydd mot olyckor och Förordning om skydd mot olyckor, Fso, 
(SFS 2003:789). 
I likhet med andra kommuner i landet finns även i Hultsfreds kommun risker som kan 
uppfattas som osannolika i vår vardag. Emellertid ska kommunens planläggning utgå 
från att dessa kan inträffa utan att för den skull vidta specifika åtgärder. 
Kända risker ska däremot förhindras i möjligaste mån. Sådana kända risker är 
samhällsstörningar som sabotage/terrorhandlingar, elavbrott, tele/data störningar, 
störningar i dricksvattenförsörjningen, extremväder, bränder i bostäder, industrier, 
vårdanläggningar, samlingslokaler, hotell, lantbruk och terräng. Olyckor som 
vägtrafikolyckor, tågolyckor, flygolyckor, kemikalieolyckor, drunkning och övriga 
personolyckor. 
 

Kort om kommunen 
Hultsfreds kommuns landareal är 1 127 km2, i kommunen bor ca13 500 invånare varav 
ca 5 100 bor i centralorten, i snitt bor ca 12,5 personer/km2.  
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn och vuxna. 
En omväxlande natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och 
rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. 
Den årliga Hultsfredsfestivalen är en viktig mötesplats för musikintresserade ungdomar. 
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats 
med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media 
samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, förstärker vår 
framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, initiativ och 
idéer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                    

4 
 

 
 

Befolkning i kommunen 

Samhälle / 
Församling 

Församlingar 
2012-06-30 

Tätorter 
2011-12-31 

Gårdveda   94 

Hultsfred  5 183 5 128 

Järeda (Järnforsen)  644 511 

Lönneberga  1 093 154 

Målilla  1 265 

Målilla med Gårdveda  1 780  

Mörlunda-Tveta  1 591   

Mörlunda   837 

Rosenfors   315 

Silverdalen  732 

Vena  1 152 354 

Virserum 2 080 1 659 

Ämmenäs  130 

Glesbygd  2 348 

Totalt 13 523 13 515 
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Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för risk och säkerhetsarbetet inom 
kommunen och kommunens gränser. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa upp 
säkerhetsarbetet och se till att antagna dokument följs. 
Varje förvaltning/bolag bär huvudansvaret för riskhanteringsarbetet inom dess 
verksamhets område. De ska dessutom bistå med lämpliga resurser vid övriga 
händelser. 
Samtliga anställda ska göras delaktiga i skydds- och säkerhetsarbetet. Arbetet ska 
inriktas så att den enskilde genom ökad riskmedvetenhet och kunskap själva i högre 
grad kan ta ansvar för sin egen säkerhet. 
 

Dokument underställda detta handlingsprogram  

 Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 Tillsynsplan. 
 

Uppföljning 
Avrapportering till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsredovisningen eller 
då detta begärs. 
 

Strategisk inriktning 

 Risk- och sårbarhetsanalyser ska utgöra grunden för prioriteringar och inriktning av 
allt säkerhetsarbete. 

 Åtgärder och planläggning ska hantera händelsens/olyckans tre skeden, före, under 
och efter händelsen/olyckan 

 Den enskildes förmåga att hantera skydds- och säkerhetsfrågor ska stärkas. 
 Ett processinriktat och långsiktigt arbetssätt som leder till och vidmakthåller en 

säker och trygg livsmiljö i Hultsfreds kommun ska utvecklas. 
 Kommunens översiktsplan ska vara ett strategiskt styrdokument för hur mark- och 

vattenanvändning kan ske med hänsyn till hur riskerna ska begränsas i samhället. 
 De övergripande målen ska nås genom samverkan mellan kommunens 

förvaltningar, kommunala bolag, enskilda, näringsliv, organisationer, andra 
samhällsorgan och andra kommuner. 

 

Övergripande mål 

Beredskap för räddningsinsatser 
Kommunen ska tillhandahålla en beredskap för att kunna genomföra räddningsinsatser 
på ett effektivt sätt i samband med bränder i bostäder, industrier, vårdanläggningar, 
samlingslokaler, hotell, lantbruk och terräng. Olyckor som vägtrafikolyckor, 
tågolyckor, flygolyckor, kemikalieolyckor, drunkning och övriga personolyckor. Även 
vid svåra påfrestningar på samhället där kriterierna för räddningsinsats inte uppfylls, 
vid krissituationer och under höjd beredskap. Vid räddningsinsatser av mer ovanlig 
eller komplicerad karaktär kan stöd begäras från angränsande kommuner. 
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Detta ska särskilt gälla: 
• Människor 
• Egendom 
• Miljö 
• Samhällsviktiga funktioner 
• Oersättlig egendom 
• Kommunens egendom 
• Företag och industriell verksamhet inom kommunen 
      

 

Räddningstjänstens organisation vid fredstid och förhöjd beredskap 

Station Styrka                  Anspänningstid 
Hultsfred 1 RCB                  1,5 min 
 2 SLD + 4 BmD             5 min 
Målilla 1 SLD + 3 BmD             5 min 
Mörlunda 1 SLD + 2 BmD             5 min 
Virserum 1 SLD + 3 BmD             5 min 
Järnforsen 11 Rvm                   Ingen anspänningstid 
Silverdalen 11 Rvm                   Ingen anspänningstid 
 
RCB = Räddningschef i beredskap, SLD = styrkeledare deltid, BmD = brandman deltid,       
Rvm= räddningsvärnsman 
 
Jourhavande RCB ska vara anträffbar via kommunikationsmedel och alltid svara och 
träda i tjänst inom 1,5 min. 
 
Anspänningstid = tid från larm till dess att första bil lämnar aktuell station. 
 

 

Säkerhetsmål för räddningsinsatser 
När olycka inträffar ska människor som vistas inom kommunens område kunna räkna 
med en likvärdig insatsförmåga med en första styrka utifrån den kommunspecifika 
lokala riskbilden. 
 
Räddningstjänsten ska ha förmågan att kunna leda och utföra räddningsinsatser på ett 
sådant sätt att skador på människor, egendom och miljö minimeras. 
 

Prestationsmål 
Insatstider i procentuell andel av invånarna i bostadsbebyggelse i Hultsfreds kommun 
 
Rökdykarinsats inom                       Räddningsinsats inom 
10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min 
60 % av 85 % av 100 % av 60 % av 85 % av 100 % av  
invånarna invånarna invånarna invånarna invånarna invånarna 
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Räddningstjänsten ska vara väl övad och utrustad för att i samarbete med övriga organ 
verka för att uppfylla ”gyllene timmen”, som innebär att skadade vid trafikolyckor ska 
vara losstagna och transport påbörjad till sjukhus inom en timme. 
 
Räddningskåren ska, själva eller i samverkan med andra, ha en så god insatsförmåga 
avseende insatstid och kompetens, att säkerhetsmålen uppfylls. I säkerhetsmålen 
redovisas vilken förmåga respektive kår har för att utföra sina uppgifter. 

 

Beslut under och efter räddningsinsats 
De fyra kriterierna för räddningsinsats som enligt lagen ska uppfyllas är. 
 Behov av ett snabbt ingripande. 
 Det hotade intressets vikt. 
 Kostnader för insatsen. 
 Omständigheter i övrigt. 
 

Beslut om avslutad räddningsinsats 
Räddningsledarens beslut om avslutad räddningsinsats ska ske skriftligt. 
 
Ägaren övertar därefter ansvaret för bevakning, sanering och återställning. 
 

Ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt och olycksundersökning 
Räddningsledarens beslut om ingrepp i annans rätt dokumenteras på plats samt i 
insatsrapporten. I dokumentationen ska framgå när och vem som fattat beslutet och 
skälen, samt vem det avser. 
 
Räddningsledarens beslut om tjänsteplikt ska dokumenteras skriftligt på plats enligt 
särskild blankett och där ska det framgå när och vem som fattat beslutet och skälen, 
samt vem det avser. 
 
När en räddningsinsats är avslutad görs en undersökning för att i skälig omfattning 
klargöra orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomfördes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                                    

8 
 

Mål för de olika kårernas 
förmåga 

Hultsfred Målilla Mörlunda Virserum Räddningsvärn
Järnforsen 
Silverdalen 

Utvändig släckning ja ja ja ja ja 
Livräddning med 
rökdykare 

ja Ja**** Ja * Ja**** nej 

Utvändig släckning mot 
bränder i bostäder, 
industrier och lantgårdar 

ja ja ja ja ja 

Livräddning med 
rökdykare och samtidigt 
utvändig släckning 

Ja ja** ja ** ja ** nej 

Skogsbrandsläckning  ja ja ja ja ja 
Utvändig livräddning med 
stege upp till 3-våningen 

ja ja ja ja ja 

Losstagning av fastklämda 
vid trafikolycka  

ja nej*** ja ja nej*** 

Första hjälpen av skadade 
människor  

ja ja ja ja ja 

Livräddning vid mindre 
kemikalieolycka   

ja nej*** nej*** ja nej*** 

Ytvattenlivräddning med 
båt 

ja nej*** nej*** ja nej*** 

Livräddning och 
skadebegränsande insatser 
i kemikaliemiljö. 

Ja  nej*** nej***  ja nej*** 

Invändig släckning i större 
anläggningar  

nej** nej** nej** nej** nej 

Djurlivräddning ja ja ja ja ja 
 
Förklaring  

* Insats kan påbörjas efter att Målilla är på plats 

** Insats kan påbörjas efter det att två stationer är på plats 

*** Insats kan påbörjas efter att station med alternativt klippverktyg, båt eller 
kemskyddsutrustning är på plats  

**** Insats kan påbörjas när insatsledare är på plats 
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Förebyggande verksamhet 

Allmänt 
Varje företag, verksamhet, privat, statlig eller kommunal äger sitt eget ansvarsområde 
enligt LSO. 
 
Varje organisatorisk enhet ser också till att erforderlig kompetens och utbildningsnivå 
finns hos personalen. 
 

Rådgivning/information/utbildning 
Enligt LSO ska kommunen genom rådgivning, information eller på att annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sin skyldighet enligt lagen. Räddningstjänsten 
eftersträvar därför alltid att kunna ge kvalificerad hjälp till allmänheten när detta krävs. 
Brandskyddsutbildning till företag, organisationer, förvaltningar och allmänheten ska 
erbjudas. Utbildning ska fokuseras på vad den enskilde själv kan göra för att öka sitt 
skydd. 
 

Tillsyn 

Strategisk inriktning 

 Räddningstjänsten ska tillgodose lagstiftningens krav på tillsyn. 
 
 I de fall det inte strider mot konkurrenslagen ska räddningstjänsten kunna lämna 

kvalificerade råd och anvisningar om förebyggande åtgärder mot brand och andra 
olyckshändelser till förvaltningar/bolag, allmänheten, organisationer och företag. 

 
 Räddningstjänsten ska verka för ett säkrare samhälle, där hänsyn även tas till 

förutsättningarna under höjd beredskap och krig. Arbetet ska ske genom ett 
kontinuerligt riskanalysarbete och ett aktivt deltagande i kommunens fysiska 
översikts- och detaljplanering. 

 
 Räddningstjänsten ska verka för ett högt brandskydds/olycksmedvetande hos 

allmänhet, organisationer, företag och kommunala verksamheter. Detta kan ske 
genom informations- och utbildningsinsatser där särskild uppmärksamhet riktas mot 
barn och ungdom, samt mot verksamheter där bränder kan få omfattande 
konsekvenser. 

 
 Räddningstjänsten ska kunna tillgodose en efterfrågan av en fördjupad rådgivning 

och utbildning i syfte att nå en god brandskyddsstandard inom kommunens område. 
 
 Räddningstjänsten ska främja även annan olycksförebyggand verksamhet än 

åtgärder mot brand.  
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Tillsyn 

 Skriftliga redogörelser för brandskyddet som lämnas in till kommunens 
räddningstjänst ska granskas. 

 
 Tillsyn i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska utföras på 

objekt enligt särskild tillsynsplanering. 
 
 Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor ska ske enligt särskild tillsynsplanering. 
 

 Tillstånd för explosiva varor enligt lagen om Brandfarliga och Explosiva varor SFS 
2010:1011. 

 
 Tillsyn av farlig verksamhet ska ske efter samråd med Länsstyrelsen. 
 
 Utöver detta ska tillsyn göras om det efter en räddningsinsats eller tillbud upptäcks 

brister i brandskyddet, eller på annat sätt kommer till kommunens kännedom. 
 

Farlig verksamhet 
I Hultsfreds kommun finns endast flygplatsen som är klassad som en 2:4 anläggning.  
 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

 Ägare och nyttjanderättshavare ska fortlöpande informeras om dess ansvar och 
skyldigheter i avsikt att alla inom kommunen ska uppfylla lagens krav vad gäller 
systematiskt brandskyddsarbete. 

 Inom kommunen ska alla verksamheter arbeta systematiskt med brandskydd enligt 
SRV:s allmänna råd. 

 Inom alla kommunala verksamheter ska ett systematiskt brandskyddsarbete 
bedrivas. Organisation, ansvar och åtgärder ska tydliggöras. Personalen ska ha 
regelbunden utbildning. 

 

Rengöring och brandskyddskontroll 

 Inom kommunen ska rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och 
rökkanaler ske regelbundet och enligt fastställda frister. 

 Rengöring och brandskyddskontroll sköts i dagsläget på entreprenad.  
 Efter godkännande av kommunen kan fastighetsägare få utföra rengöring av 

anläggning på egen fastighet, under förutsättning att erforderlig utbildning och 
säkerheten är uppfylld. 

 

Organisation och kompetens för förebyggande avdelning 

 För planering av tillsyn, kvalificerad tillsyn, brandtekniska granskningar ska 
personal med lägst kompetens kurs B, ”Tillsyn och olycksförebyggande 
verksamhet” eller motsvarande äldre utbildning finnas. 

 För enklare tillsyn och utbildning ska finnas personal med kompetens kurs A, 
Tillsyn och olycksförebyggande eller motsvarande äldre utbildning finnas. 
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Övningsverksamhet 
Räddningspersonalen ska övas så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar 
tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
 
Tidsåtgången vid varje övning ska vara tilltagen så att det för övningen uppställda målet 
uppnås. 
 

Prestationsmål 
För att vidmakthålla och utveckla kompetens och förmåga krävs att varje 
deltidsbrandman ska öva ett antal timmar per år. För Hultsfred gäller 60 timmar, 
Målilla, Mörlunda och Virserum 50 timmar och räddningsvärnen i Järnforsen och 
Silverdalen 20 timmar. 
 
 

Samverkan 
Gränslös samverkan vid räddningstjänst ska råda vid olyckshändelser. Ömsesidiga avtal 
finns med följande kommuner; Högsby, Oskarshamn, Vimmerby, Eksjö, Vetlanda och 
Uppvidinge om att närmaste räddningsstyrka ska larmas för förstahandsinsats vid 
olycka och andra nödlägen utan hänsyn till var olyckshändelsen har inträffar vad som 
avser kommunala gränser. 
 

Alarmering 
Den ingående alarmeringen sköts av SOS Alarm AB genom avtal. Utlarmning vid 
nödlägen av räddningsstyrkor sker efter larmplaner, vilka upptar tänkbara händelser i 
kommunen. 
 
Varje station har larmmottagningssutrustning som utlöser stationens larmsystem och 
personalen ska kunna larmas med två av varandra oberoende larmvägar. 
 

Varning till allmänheten 
”Viktigt meddelande” är ett hjälpmedel för räddningstjänsten att larma och informera 
människor vid allvarliga olyckor. 
 
”Viktigt meddelande” kan ges som: 
 Signal via tyfoner utomhus i centrala Hultsfred 
 Tyfonsignalen utgörs av sju sekunder ton och 14 sekunder paus i minst två minuter. 

Signalen testas fyra gånger om året. 
 Meddelande via radio, tv, text-tv och kommunens hemsida. 
 
 
 
 
 



 
 

                                    

13 
 

Vatten för brandsläckning 
Inom tätorterna Hultsfred, Målilla, Mörlunda, Gårdveda, Rosenfors, Mörlunda, 
Virserum, Järnforsen, Silverdalen, Lönneberga och Vena ska det finnas brandposter 
anslutna till kommunens vattennät. Brandpostnätets kapacitet och utformning ska följa 
Svenska vatten- och avloppsföreningens anvisningar. 
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) svarar för att räddningstjänsten har 
aktuella kartor som anger brandposternas, vattentagens och branddammarnas läge. 
 
ÖSK svarar för underhåll av brandposter, vattentag och branddammar. 
Räddningstjänsten ska ha tillgång till tankbil om 10m3 vatten för att säkerställa 
vattenbehovet vid brandsläckning. 

 

Höjd beredskap 

Räddningstjänst under höjd beredskap 
Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger i huvudsak på kommunens fredstida 
organisation och ansvarsområde. Under en anpassningsperiod inför ett hotande 
krigsläge förstärks organisationen med andra samverkande resurser med 
specialkompetens. 
 
Utöver normala fredstida uppgifter ska räddningstjänsten även ansvara för 
 Utmärkning och röjning av farligt område 
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmetoder 
 Lokalisering av instängda personer samt utföra räddningsinsats i rasområden, 

skyddsrum mm. Detta görs t.ex. tillsammans med räddningshundgrupper. 
 Deltagande i åtgärder för Första hjälpen och allmänt befolkningsskydd. 
  
Typskadan utgör grunden för kommunens bedömning av resursbehovet för 
räddningstjänsten under höjd beredskap. 
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Räddningstjänstens organisation 
Personal i operativ räddningstjänst är hel- och deltidsanställd och är förlagda i 
beredskapsstyrkor. Verksamheten leds av heltidsanställd räddningschef. 
 
I sotningsfrågor har kommunstyrelsen ansvar för att sotning utförs regelbundet och för 
kontroll av eldstäder ur brandskyddssynpunkt. 
 
I sotningsfrågor hänvisas i första hand till kommunens skorstensfejaremästare. 
 
Räddningskåren består av räddningsstyrkor i beredskap. Räddningsstyrkor finns i 
Hultsfred, Målilla, Mörlunda och Virserum. Räddningsvärn utan beredskap finns i 
Silverdalen och Järnforsen 
 

Kompetenskrav 
Personal i utryckningstjänst ska minst uppfylla nedanstående kompetenskrav 
 
Räddningschef och stf räddningschef ska ha genomgått Räddningsverkets utbildning 
Räddningsledning B eller motsvarande utbildning (brandmästare) 
 
Räddningschef i beredskap (RCB) ska ha genomgått Räddningsverkets utbildning 
Räddningsledning B eller motsvarande. 
 
Styrkeledare ska ha genomgått Räddningsverkets utbildning Räddningsledare A eller 
motsvarande tidigare Brandförmansexamen, deltid. 
 
Brandman deltid ska ha genomgått Räddningsverkets utbildning för Räddningsinsats 
eller Brandman deltid. 
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Räddningstjänstens organisation och ledningsförhållanden redovisas i 
detta avsnitt med hjälp av översiktliga organisationstablåer 

 

 

Räddningschef 

Chefsberedskap 
Brandmästare 

Mörlunda
1 SLD 
2 BMD 

Målilla 
1 SLD 
3 BMD 

Hultsfred 
2 SLD 
4 BMD 

Virserum
1 SLD 
3 BMD 

Silverdalen
11 

Brandvärn
smän 

Järnforsen 
11 

Brandvärn
smän 
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Extraordinära händelser 
 
De senaste årens utveckling har medfört att det finns anledning till en bredare bild än 
tidigare av tänkbara risker, hot och påfrestningar i det moderna samhällets sårbarhet. 
 
Exempel på händelser som kan medföra svåra påfrestningar på samhället är omfattande 
och långvariga el- och teleavbrott samt avbrott/störningar i vattenförsörjning och 
översvämningar. 
 
 Extrema väderförhållanden. 
 Ras och skred. 
 Kärnkraftsolycka i Sverige eller närliggande länder. 
 Terrorhandlingar. 
 Omfattande utbrott av smittsamma sjukdomar. 
 
Lagen SFS 2006:544 reglerar kommunens och landstingets särskilda skyldigheter och 
befogenheter vid extraordinära händelser. 
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Räddningskårens organisation vid stora påfrestningar på samhället, vid 
krissituationer och under höjd beredskap 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kommunstyrelse

Skadeavhjälpande                   Skadeförebyggande 
    verksamhet                                 verksamhet 

Krisledningsnämnd

Räddningsstab

Kommunal 
ledningsgrupp 

Chefsberedskap 
RCB 

Räddningsstyrka 
Hultsfred, Målilla, 

Mörlunda, Virserum 
Räddningsvärn 

Silverdalen, Järnforsen 
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Risker 
 
Beskrivning av risker i Hultsfreds kommun 
Den kommunala riskanalysen har haft som mål, att identifiera de risker så långt det är 
möjligt, som kan föranleda räddningsinsats. 
 
Då risker i ett modernt samhälle hela tiden förändras, ökar och koncentreras, måste 
kontinuerlig riskinventering och riskanalys pågå, så att skadeförebyggande verksamhet 
förändras i takt med samhällets utveckling. 
 
Den riskbild som finns inom räddningstjänstens geografiska ansvarsområde inom 
kommunens tätorter, som Hultsfred, Målilla, Mörlunda, Virserum, Järnforsen, 
Silverdalen, Rosenfors och Vena, redovisas och utgör grund för den inriktningen av 
både förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet. 
 
Det gemensamma för ett flertal objekt, tillhörande vård, omsorg och behandlingshem, 
är att de hyser människor som på olika sätt kan behöva hjälp för utrymning vid 
räddningsinsatser. 
 
Inom området finns ett flertal utbildningsanläggningar, allt från förskolor, grundskolor, 
gymnasium och högskola. 
 
Hotell, vandrarhem och pensionat tillhör kategorin som rymmer såväl boende som 
restauranger och liknande. De boende saknar oftast lokalkännedom, vilket försvårar en 
utrymning i händelse av brand. 
 
Samlingslokaler finns ett flertal inom området som rymmer fler än 150 personer. 
Faktorer som påverkar denna risk är bristande lokalkännedom. 
 
Industrier, där ett flertal märks med hög brandbelastning, som sågverk, snickerifabrik, 
möbelindustri, spånskivetillverkning och metallgjuteri. Flera industrier hanterar stora 
mängder brandfarlig gas och vätskor. 
 
Andra risker är farligt godsolyckor på järnväg eller landsväg, ras, skred, översvämning 
och flygolyckor. 
 
Fler risker finns i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
 
 
 



 
 

                                    

19 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                    

20 
 

Bilaga 1 Definitioner, nomenklatur och förkortningar 
 
2:4-anläggning. Riskanläggning där verksamheten medför en fara för att en olycka ska 
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Omfattas av bestämmelserna i LSO. 
……………………………………………………………………………………………. 
Anspänningstid. Tiden från att larm slås på station till dess att första fordon ska ha 
lämnat stationen. 
……………………………………………………………………………………………. 
Bemanning. Se beredskap. 
……………………………………………………………………………………………. 
Beredskap. Det antal brandmän och befäl som dygnet runt finns redo att rycka ut i 
händelse av olycka. Beredskapen kan upprätthållas av heltidsanställda eller 
deltidsanställda brandmän och befäl. Beredskapen anges ofta som t.ex. 1+4 där första 
siffran anger antalet befäl i beredskap och andra siffran antalet brandmän i beredskap. 
……………………………………………………………………………………………. 
BmD. Se brandman – deltid. 
……………………………………………………………………………………………. 
BmH. Se brandman – heltid. 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandförman – deltid. Se styrkeledare – deltid. 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandförman – heltid. Person som tjänstgör som befäl vid heltidsstyrka och har 
genomgått kursen Räddningsledare A (eller motsvarande äldre utbildning) med 
godkänt resultat. 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandingenjör. Tjänsteman som erhållit brandingenjörsexamen enligt bestämmelserna 
i högskoleförordning (1993:100). 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandinspektör. Tjänsteman som huvudsakligen arbetar med myndighetstillsyn och 
har genomgått kursen Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet B eller har 
motsvarande kunskaper genom äldre utbildning. 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandman – deltid. Person som tjänstgör som brandman vid deltidsstyrka. 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandman – heltid. Person som tjänstgör som brandman vid heltidsstyrka. 
……………………………………………………………………………………………. 
Brandmästare. Person som genomgått kursen Räl B (eller motsvarande äldre 
utbildning). 
……………………………………………………………………………………………. 
Deltidsstation/-styrka Brandstation/styrka. där personalen har annan 
huvudarbetsgivare än Räddningstjänsten Hultsfred men upprätthåller beredskap för att 
kunna rycka ut inom den angivna anspänningstiden. 
……………………………………………………………………………………………. 
Extraordinär händelse. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting och som omfattas av lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
……………………………………………………………………………………………. 
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Handlingsprogram. Om inte annat anges menas med handlingsprogram ett 
handlingsprogram för räddningstjänst enligt LSO 3:8. 
……………………………………………………………………………………………. 
Insatsledning. Utövar den samlade ledningen av den löpande insatsen. Insatsledningen 
ska ange avsikt och inriktning för insatsen samt tilldela de enskilda enheterna uppgifter. 
Insatsledningen ska tillse att samverkan med andra organisationer på skadeplats 
kommer till stånd. Insatsledningen utövas av räddningsledaren. 
……………………………………………………………………………………………. 
Insatsplanering. Verksamhet som syftar till att upprätta en plan för en 
byggnad/anläggning eller speciell typ av olycka för att på så sätt underlätta en insats i 
händelse av olycka. 
……………………………………………………………………………………………. 
Insatstid. Tiden från larm till dess att räddningstjänstens insats börjar påverka 
olycksförloppet (exempelvis ”vatten på branden”). 
……………………………………………………………………………………………. 
Larmplaner. Plan för vilka stationer som ska larmas initialt i händelse av en viss 
typ av olycka. Larmplaner finns för en hel insatszon eller för specifika objekt (t.ex. 
flygplats eller 1+2-väg). 
……………………………………………………………………………………………. 
LSO. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
……………………………………………………………………………………………. 
Olycka. Plötslig händelse som resulterar i något negativt. I normalfallet omfattar 
olycksbegreppet oavsiktliga händelser. Vissa undantag har här gjorts från principen. 
Till exempel betraktas anlagda bränder som medför personskador som olyckor. 
……………………………………………………………………………………………. 
POSOM. Psykologiskt och socialt omhändertagande. Sådan psykologisk och social 
hjälp som kommunen lämnar till personer som varit inblandade i, varit vittnen till eller 
har anhöriga som varit med om en allvarlig olycka. 
……………………………………………………………………………………………. 
Prestationsmål. Mål som har fokus på Räddningstjänsten och som anger hur 
säkerhetsmålen ska uppnås. 
……………………………………………………………………………………………. 
RCB. Se räddningschef i beredskap. 
……………………………………………………………………………………………. 
Restvärderäddning. Åtgärder som syftar till att begränsa sekundärskador efter att en 
räddningsinsats (räddningstjänst) har avslutats. Sådana åtgärder kan t.ex. vara åtgärder 
för att skapa en torr och rökfri miljö. 
……………………………………………………………………………………………. 
Riskobjekt. Ett objekt som har en sådan verksamhet att en olycka kan orsaka skador 
på liv, egendom eller miljö utanför själva anläggningen eller ge upphov till allvarliga 
skador på själva anläggningen eller personer som vistas i anläggningen. Som riskobjekt 
räknas även byggnader eller sammanhängande grupper av byggnader som vid en 
olycka, p.g.a. sin utformning, kan orsaka skador på liv, egendom eller miljö utanför 
själva byggnaden där olyckan inträffade. Behöver ej vara en s.k. 2:4- anläggning. 
……………………………………………………………………………………………. 
Rvm. Se räddningsvärnsman. 
……………………………………………………………………………………………. 
RVR. Se restvärderäddning. 
……………………………………………………………………………………………. 
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Räddningschef. Enligt LSO ska det i varje kommun finnas en räddningschef. 
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 
Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de 
behörighetskrav som fastställs av regeringen. 
……………………………………………………………………………………………. 
Räddningschef i Beredskap. Räddningsledarutbildad tjänsteman som utanför ordinarie 
arbetstid upprätthåller beredskap i hemmet.  
……………………………………………………………………………………………. 
Räddningsinsats. En sådan insats som kommunen eller staten ska svara för vid de 
händelser som uppfyller kriterierna för räddningstjänst (se nedan). 
……………………………………………………………………………………………. 
Räddningsledare. Person som leder en räddningsinsats. Räddningsledaren svarar för 
insatsledningen och får besluta om ingrepp i annans rätt ochtjänsteplikt. 
……………………………………………………………………………………………. 
Räddningstjänst. De räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid 
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljön. Staten eller en kommun ska 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. Åtgärder som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (bl.a. sjuktransporter) är 
enligt LSO ej räddningstjänst. 
……………………………………………………………………………………………. 
Räddningsvärn. Brandstation som bemannas av tjänstepliktig personal utan krav på 
beredskap vilket innebär att det inte kan garanteras någon minimistyrka vid larm. Se 
även räddningsvärnsman. 
……………………………………………………………………………………………. 
Räddningsvärnsman. En räddningsvärnsman har uttagits med tjänsteplikt för att ingå i 
ett räddningsvärn. En räddningsvärnsman är skyldig att delta i övning med 
räddningsvärnet under högst 20 timmar årligen. I händelse av larm fullgörs 
tjänsteplikten på anmodan av räddningsledaren. 
……………………………………………………………………………………………. 
Rökdykning. Inträngande i tät brandrök, vanligen inomhus, för att rädda liv eller 
bekämpa brand eller liknande. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs en minsta 
bemanning om 1+4 för att genomföra rökdykning. 
……………………………………………………………………………………………. 
Sevesoanläggning. Anläggning som omfattas av bestämmelserna i Lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den 
s.k. Sevesolagen. 
……………………………………………………………………………………………. 
Skyddsvärt objekt. Ett objekt där det finns stora oersättliga värden. Dessa värden kan 
utgöras ett stort antal personer, viktiga samhällsfunktioner eller stora kulturella värden. 
……………………………………………………………………………………………. 
SLD. Se styrkeledare – deltid. 
……………………………………………………………………………………………. 
SLH. Se styrkeledare – heltid. 
…………………………………………………………………………………………..... 
Styrka. Se beredskap. 
……………………………………………………………………………………………. 
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Styrkeledare – deltid. Person som tjänstgör som styrkeledare vid deltidsstyrka och 
som har genomgått kursen Räddningsledare A (eller motsvarande äldre utbildning) med 
godkänt resultat. 
……………………………………………………………………………………………. 
Styrkeledare – heltid. Person som tjänstgör som styrkeledare vid heltidsstyrka och 
som har genomgått kursen Räddningsledning A (eller motsvarande äldre utbildning) 
med godkänt resultat. 
……………………………………………………………………………………………. 
Säkerhetsmål. Mål som har ett medborgarperspektiv. Säkerhetsmålen anger vilken 
säkerhetsnivå som ska råda i kommunen samt vad/vilken effekt som ska nås. 
Säkerhetsmålen bryts ned i prestationsmål. 
 
 
 
 
 
 
 


