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1. Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och 

verkar i kommunen. För att nå framgång arbetar kommunen med ett helhetsgrepp om 

frågor som rör skydd mot olyckor och krishantering vilket sträcker sig från den 

vardagliga händelsen till höjd beredskap. Kommunen arbetar för att värna våra 

skyddsvärden. Det som ska skyddas är människors liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, miljö- och ekonomiska 

värden samt den nationella suveräniteten. Det som kan hota våra skyddsvärden kan 

vara allt från vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap. För att värna 

våra skyddsvärden är det viktigt med ett förebyggande och proaktivt arbete där det 

skapas goda förutsättningar för att minska sannolikheten och konsekvensen för 

händelser samt att det skapas goda förutsättningar att minimera konsekvenserna vid 

händelser.  

 

 

Till detta delprogram finns det övergripande Handlingsprogrammet trygg och säker 

kommun.1 

 

 

                                                 
1 Handlingsprogram trygg och säker kommun 2015-2018 Diarienr. 2016.103.170 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Figur 2. Översikt av delprogrammen. 
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2. Bakgrund 
Varje år orsakar bränder stora egendomsskador och mänskligt lidande. Den 

ungefärliga kostnaden för bränder i Sverige är ca 5,5 miljarder kronor per år, varav 

bränder i hemmet står för 1,5 miljarder. Ungefär 1000 personer skadas och 100-130 

personer omkommer varje år.2 

 

Det brandförebyggande arbetet regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

där det anges att: 

 ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i 

skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid 

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” – 2 kap 2§ 

 
Kommunens skyldigheter enligt lagen är att: 

1. Vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. 

2. Genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

3. Ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet som omfattar bl.a. 

tillsyn och brandskyddskontroll. 

4. Ansvara för att rengöring (sotning) utförs. 

3. Riskbild 
Varje år inträffar ca 85 bränder i kommunen. Vanligaste branden i Värnamo 

kommun är ”brand i byggnad” där bostadsbränderna dominerar. En annan sak som 

bör nämnas är att det i Sverige mellan åren 2008-2013 inträffade någonstans mellan 

70-100 bränder/år i kemtekniska industrier, 8 % av dessa ägde rum i Värnamo 

kommun. Detta är en väldigt hög andel sett till Värnamo kommuns storlek.  Bränder 

orsakar både personskador och egendomsskador för runt 28 miljoner kronor varje år, 

i Värnamo kommun omkommer 1 person vart 3e år vid brand i byggnad Det finns 

också en risk att bränder utvecklas till händelser med katastrofala följder så som 

omfattande brandspridning och/eller många omkomna. Riskanalys 20143, statistik 

och andra dokument utgör underlag till detta delprogram. 

4. Mål och visioner 

4.1 Nationella mål 
I LSO anges det övergripande nationella målet att:  

”För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen 

se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 

samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra 

olyckor än bränder.  

                                                 
2 Statistik från försäkringsbranschen och MSB 
3 Riskanalys 2014 - Värnamo kommun. Diarienr. 2016.025.168 
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Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 

förebyggande verksamhet.” – 3 kap 1§ 

 

Den fastställer också att:  

”En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för 

den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.” - 3 kap 2§  

 

De nationella målen anger inriktning och kompletteras med verksamhetsmål. Vissa 

grundläggande verksamhetsmål anges i lagen. Övriga verksamhetsmål ska kommunen 

själv formulera utifrån den lokala riskbilden.  

4.2 Lokala mål och visioner 

 Vision  
”Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.” 

Övergripande mål 

 Delaktighet – medborgare och 

medarbetare är delaktiga i kommunens 

utveckling. 

 Kompetensförsörjning – arbetsgivare 

kan anställa de medarbetare de behöver. 

 Klimat – klimatsmarta val underlättas. 

 Kvalitet – grunduppdrag av god 

kvalitet för den vi är till för. 

    Målkriterier 

 Hållbarhet 

 Attraktivitet 

 Trygghet 

 Tillväxt 

 

4.3 Målsättningar utifrån kommunens 
ansvar enligt LSO 

Med utgångspunkt från det geografiska områdesansvaret ska: 

 

 Värnamo kommun ha förmåga att hantera oönskade händelser. 

 Värnamo kommun arbeta aktivt med att förebygga oönskade händelser. 

 Värnamo kommun ha förmåga att samordna arbetet i det geografiska området 

inför och vid en oönskad händelse. 

4.4  Målsättningar  
 

 Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med 

minst en tredjedel till år 2020.  

 Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse 

av brand ska öka.  

 Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska 

öka. 

Figur 3. Illustration över kommunens målkriterier. 
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 Värnamo Kommun skall vara en säker och trygg Kommun för alla som bor, 

vistas eller verkar i Kommunen. 

 

5. Satsningar 

5.1 Säkerhetsmål och Aktiviteter 
Riskanalys 2014 samt övriga analyser som har genomförts har visat på vilka risker 

som finns samt hur skyddet för dessa ser ut. För att tydliggöra de nationella kraven 

på kommunens förbyggande verksamhet samt också sträva mot kommunens mål och 

visioner så finns ett antal säkerhetsmål fastställda.  

 
Säkerhetsmål beskriver tillståndet hos kommunen och den enskilde, såväl juridisk som 

enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.  

Aktiviteter beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunen eller någon annan 

aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen.  

Ansvariga för att aktiviteterna blir verkställda är de som omnämns i kolumn två. Endast 

kommunens förvaltningar har pekats ut som huvudansvariga, men för att nå upp till målet 

finns ett behov av samverkan.  

Uppföljning av säkerhetsmålen görs enligt nedan. Detta sker för att säkerställa att 

aktiviteterna utförs. 

5.2 Brand i kommunägd byggnad 
Säkerhetsmål: Antalet bränder i kommunägda byggnader ska fortlöpande minska. 

Antalet döda eller svårt skadade skall minskas. 

Uppföljning: Sker årligen i kommunens grupp för internt skydd samt i miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden. 
 

Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Förvaltningarna bedriver 

systematiskt 

brandskyddsarbete i 

enlighet med LSO och KS 

beslut § 102/2005 

Förvaltningschef i 

samråd med tekniska 

förvaltningen 

 

Det tekniska 

brandskyddet ska uppnå 

nivån i av KS beslutade, 

mål, riktlinjer, 

ansvarsfördelning för 

larm i Värnamo kommun. 

Tekniska förvaltningen i 

samråd med 

förvaltningschef 

 

Evakueringsplan för olika 

verksamheter ska 

upprättas 

Förvaltningschef  

Alla kommunala 

verksamheter ska ha 

utsedda 

brandskyddsansvariga 

Förvaltningschef  

Uthyrningsverksamhet av 

kommunala lokaler ska 

Förvaltningschef tekniska 

förvaltningen 
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ske enligt upprättade 

riktlinjer 

Särskilda 

informationskampanjer 

om brandsäkerhet ska 

genomföras 

Räddningstjänsten  

Kommunal riskanalys 

enligt LSO upprättas och 

att kontinuerlig 

uppföljning av sådan görs 

Räddningstjänsten  

Utföra tillsyn enligt LSO 

enligt en årlig tillsynsplan 

Räddningstjänsten  

Tillse att rengöring 

(sotning) utförs enligt 

LSO 

Räddningstjänsten Skorstensfejarmästare 

Tillse att 

brandskyddskontroll 

utförs enligt LSO 

Räddningstjänsten Skorstensfejarmästare 
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5.3 Brand i externt ägd byggnad där kommunen bedriver 
verksamhet. 

Säkerhetsmål: Antalet bränder i byggnader där kommunen bedriver verksamhet ska 

fortlöpande minska. Antalet döda eller svårt skadade där kommunen bedriver 

verksamhet skall minskas. 
Uppföljning: Sker årligen i kommunens grupp för internt skydd samt i miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden. 
 

Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Förvaltningarna bedriver 

systematiskt 

brandskyddsarbete i 

enlighet med LSO och KS 

beslut 1 102/2005 

Förvaltningschef Extern fastighetsägare 

Det tekniska 

brandskyddet ska uppnå 

nivån i av KS beslutade 

mål, riktlinjer, 

ansvarsfördelning för 

larm i Värnamo kommun 

Förvaltningschef Extern fastighetsägare 

Systematiskt 

brandskyddsarbete 

implementeras enligt 

lagen om skydd mot 

olyckor 

Förvaltningschef Extern fastighetsägare 

Försäkringsbolag 

Evakueringsplan för olika 

verksamheter ska 

upprättas 

Förvaltningschef Extern fastighetsägare 

Alla kommunala 

verksamheter ska ha 

utsedda 

brandskyddsansvariga 

Förvaltningschef  

Uthyrning i förhyrda 

lokaler ska ske enligt 

upprättade riktlinjer 

Förvaltningschef Extern fastighetsägare 

Särskilda 

informationskampanjer 

om brandsäkerhet ska 

genomföras 

Räddningstjänsten  

Utföra tillsyn enligt LSO 

enligt en årlig tillsynsplan 

Räddningstjänsten  

Tillse att rengöring 

(sotning) utförs enligt 

LSO 

Räddningstjänsten Skorstensfejarmästare 

Tillse att 

brandskyddskontroll 

utförs enligt LSO 

Räddningstjänsten Skorstensfejarmästare 
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5.4 Brand i annan byggnad 
Säkerhetsmål: Antalet bränder i byggnader ska fortlöpande minska. Antalet döda eller 

svårt skadade skall minskas. 
Uppföljning: Sker årligen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Systematiskt 

brandskyddsarbete 

implementeras enligt 

lagen om skydd mot 

olyckor 

Räddningstjänsten Näringslivs- och 

företagarföreningar 

Villaägarföreningar 

Hyresgästföreningar 

Försäkringsbolag 

Extern fastighetsägare 

Extern verksamhetsutövare 

Genom information öka 

andelen brandvarnare 

och brandlarm i enskilt 

boende inom Värnamo 

kommun  

Räddningstjänsten Näringslivs- och 

företagarföreningar 

Villaägarföreningar 

Hyresgästföreningar 

Försäkringsbolag 

Extern fastighetsägare 

Extern verksamhetsutövare 

Särskilda informations- 

och utbildningsinsatser 

ska riktas mot de 15 

procenten av 

kommuninvånarna som 

ej nås av räddningstjänst 

inom 20 minuter 

Räddningstjänsten Brandskyddsföreningen 

Samhällsföreningar/Byalag 

Särskilda 

informationskampanjer 

om brandsäkerhet ska 

genomföras 

Räddningstjänsten Extern fastighetsägare 

Förvaltningar och 

organisationer, 

verksamheter 

Erbjuda utbildning i 

brandskydd (inkl. 

utrymningsövningar) till 

verksamheter, 

organisationer och 

enskilda 

Räddningstjänsten  

Utföra tillsyn enligt LSO 

enligt en årlig 

tillsynsplan 

Räddningstjänsten  

Tillse att rengöring 

(sotning) utförs enligt 

LSO 

Räddningstjänsten Skorstensfejarmästare 

Tillse att 

brandskyddskontroll 

utförs enligt LSO 

Räddningstjänsten Skorstensfejarmästare 

Tillse att trygghetslarm 

kan kompletteras med 

brandlarm hos personer 

Samordnare larm och 

säkerhet, 
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där det finns uppenbar 

risk för brandtillbud 

omsorgsförvaltningen 

och räddningstjänsten 

 

5.5 Brand i skog och mark (brand ej i byggnad) 
Säkerhetsmål: Bränder i skog och mark ska minska, både i antal och omfattning.  

Uppföljning: Sker årligen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

 

Aktiviteter Ansvar Samverkan 

Informera enskilda om 

risk- och 

säkerhetsbeteende i skog 

och mark 

Räddningstjänsten Skogsvårdsstyrelsen 

LRF 

Skogsbolag 

Turistbyråer 

Försäkringsbolag 

I samband med förhöjd 

risk för omfattande 

bränder skapa höjd 

beredskap för 

brandbekämpning. 

 

Räddningstjänsten Länsstyrelsen 

Räddsam-F 

Besluta om 

eldningsförbud enligt 

FSO 2 kap 7§ 

Räddningstjänsten Länsstyrelsen 

Räddsam-F 

 
 
 

5.6 Uppföljning 
Det är viktigt att det förebyggande och operativa arbetet följs upp för att säkerställa att 

arbetet gett förväntad effekt. Om inte önskad effekt uppnåtts ger det möjlighet till 

utvärdering och en förändring i arbetsmetod. Oavsett om arbetet ger förväntat effekt 

eller inte är det viktigt att kommunicera ut resultatet i kommunen.  

 

Uppföljningen av delprogrammet ligger till grund för uppföljningen av 

handlingsprogrammet. Det är i uppföljningen av aktiviteterna i delprogrammen 

statusen på det praktiska arbetet med trygghet och säkerhet framkommer och går att 

koppla till målen. Uppföljningen av delprogrammen sker i kommunens system för 

uppföljning och presenteras årligen för kommunstyrelsen. 

 

6. Verksamhet och planering 

6.1 Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten har det övergripande samordningsansvaret för kommunens arbete 

med skydd mot olyckor. Räddningstjänsten arbetar främst med att reducera de typer 

av olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för 

människor, egendom och miljö. Därutöver verkar kommunen för att andra olyckor, 

som kan äventyra verksamhetsmålen, ska minskas i antal.  
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6.2 Att stödja den enskilde  
Räddningstjänsten ansvarar för rådgivning, information och utbildning kring de frågor 

som berör LSO4. Utbildning, information och rådgivning är ett led i att förhindra och 

begränsa konsekvenserna av olyckor. 

 

Utbildning av kommuninvånare, företag och organisationer bedrivs av 

räddningstjänsten i samverkan med andra organisationer. Samtliga elever i 

förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 1 på gymnasiet nås årligen av 

brandskyddsinformation i skolan. Förutom elever utbildas även kommunens personal, 

privata företag och andra offentliga organisationer. Totalt utbildas i kommunen cirka 

4 000 personer årligen i brandskydd. 

 

Brandskyddsbudskap sprids genom bland annat informationskampanjer, information 

på kommunens hemsida samt aktivt samarbete med media. Även personliga kontakter 

vid olika arrangemang ger möjlighet till spridning av information. Vid 

räddningstjänsten bedrivs brandteknisk rådgivning till medborgare och verksamheter 

samt vid ny- och ombyggnationer. I samband med införande av systematiskt 

brandskyddsarbete inom fastigheter och verksamheter stöder räddningstjänsten med 

information, utbildning, rådgivning och underlagsmaterial. 

6.3 Tillsyn enligt LSO och LBE  
Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar. 

Detta redovisas i en mer utförlig plan för tillsynsarbetet som tas fram varje år och 

beslutas av Miljö och stadsbyggnadsnämnden. Som underlag för detta program finns 

Riskanalys 2014, nationell och egen statistik. 

 

Tillsyn av LSO 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett 

skäligt brandskydd. Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det samlade 

brandskyddet genom platsbesök på enskilda verksamheter, byggnader eller 

anläggningar. Vid kontroll av brandskyddet beaktas verksamhetens tekniska och 

organisatoriska brandskydd, samt verksamhetens systematiska arbete med 

brandskydd. Bedömning görs huruvida det samlade brandskyddet är skäligt eller inte. 

Tillsynen kan även utgöras genom kontroll på vissa delar av brandskyddet, på grupper 

av verksamheter, byggnader eller anläggningar, så kallade tematillsyner.  

 

Tillsyn av LSO 2 kap. 3 § Ägare av vissa byggnader eller anläggningar som 

tillsammans med nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse 

över brandskyddet. Tillsynen innebär kontroll av att de byggnader, anläggningar och 

nyttjanderättshavare som omfattas av SRVFS 2003:105 inkommer med skriftlig 

redogörelse inom angiven tid, samt att innehållet är korrekt. Tillsynen utförs genom 

uppföljning av inkomna redogörelser och görs fortlöpande för nya verksamheter och i 

samband med att ny redogörelse begärs in. Inlämnad skriftlig redogörelse utgör även 

underlag för tillsynsplan. 

 

Tillsyn av LSO 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för 

att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Länsstyrelsen 

beslutar efter samråd med kommunen vilka anläggningar som omfattas av dessa 

                                                 
4 Lag om skydd mot olyckor 2003:778 
5 Statens räddningsverk föreskrift 2003:10 
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skyldigheter. Tillsynen utförs genom granskning och bedömning av anläggningens 

riskanalyser samt besök på plats och kan samordnas med andra berörda myndigheters 

tillsyn samt i samband med tillsyn över 2 kap. 2 §. I Värnamo kommun finns två 

anläggningar som hanterar och förvarar brandfarlig gas. Det finns även två 

anläggningar som hanterar sprängmedel. 

 

 

Tillsynen enligt LBE6 utgörs i huvudsak genom kontroll av hantering av brandfarliga 

och explosiva varor på enskilda verksamheter. Vid kontroll av hanteringen beaktas 

verksamhetens systematiska arbete med säkerheten i hanteringen och att krav och 

villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. Tillsynen kan även 

utgöras genom kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av hanteringsställen, 

så kallade tematillsyner. Planerad tillsyn görs i första hand i samband med tillsyn av 

LSO 2 kap. 2 §. Särskild tillsyn enligt LBE kan även utföras på förekommen anledning.  

6.4 Tillstånd enligt LBE  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillståndsärenden för brandfarliga och 

explosiva varor enligt LBE. Ärenden gällande explosiv vara är delegerat till 

räddningstjänsten och ärenden gällande brandfarlig vara är delegerat till miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten och andra berörda förvaltningar är 

remissinstans i frågor angående brandfarlig vara och beslut ska tas i samråd. 

6.5 Rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO  
Rengöringsverksamheten och brandskyddskontrollen inom Värnamo kommun bedrivs 

på entreprenad. För närvarande har kommunen avtal med Skorstensfejamästarna Syd 

AB för både brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Verksamheten bedrivs i 

enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. I kommunen finns totalt cirka 6 

500 sotnings- och brandskyddskontrollsobjekt. Räddningstjänsten ansvarar för 

hantering och beslut om ansökningar gällande egensotning. Intervall för rengöring 

fastställs i kommunala föreskrifter som antas av kommunfullmäktige. Intervall för 

brandskyddskontroll är fastställda i MSBFS 2014:67. Särskild vikt läggs vid att 

nyinstallation av rökkanal och eldstad ska utföras på ett korrekt sätt.  Dessa ärenden 

handläggs inom ramen för byggprocessen enligt PBL8 

6.6 Undersökning av olyckor enligt LSO  
Brand och olycksutredningar är ett underlag för såväl planeringen av kommunens 

förebyggande arbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna 

delas in i tre huvudbeståndsdelar: orsaksutredning, förloppsutredning och 

insatsutvärdering. Utredningarna sker i olika nivåer beroende på hur allvarlig olyckan 

varit. Resultaten av utredningarna kommuniceras som statistik och i vissa fall som 

rapporter. Utredningarna utgör underlag för uppföljningen och utvärdering av 

verksamheten, handlingsprogrammet och andra styrdokument.  

6.7 Brandskydd i byggprocessen  
Räddningstjänsten arbetar aktivt för att minska riskexponering av kommunens invånare. 

Säkerhetsarbete och riskhänsyn sker därför i ett tidigt skede i planarbetet där 

Räddningstjänsten är remissinstans anseende brand- och riskfrågor i planprocessen. 
 

                                                 
6 Lag om brandfarlig explosiv vara 2010:1011 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrift MSBFS 2014:6 
8 Plan och bygglag 2010:900 
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Brandskydd vid ny- och ombyggnation hanteras i byggprocessen enligt PBL. 

Räddningstjänsten går igenom inkomna bygglovsärenden. I de bygglovsansökningar och 

anmälningar som räddningstjänsten bedömer särskilt komplexa med avseende på 

brandskydd, medverkar räddningstjänsten med utlåtande i tidigt skede, vid tekniskt 

samråd, byggarbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Räddningstjänsten medverkar även 

med brandteknisk rådgivning till byggherren och övriga i byggprojektet. 

 

Räddningstjänsten bevakar frågor och yttrar sig rörande skydd mot olyckor i remisser från 

polismyndigheten, miljö och stadsbyggnadsförvaltningen (alkoholtillstånd) och 

länsstyrelsen. 

7. Kompetens för brandförebyggande arbete 
 

Räddningstjänstens personal avseende brandförebyggande arbete ska lägst ha den 

utbildning som anges i tabellen. 

 

Befattning Utbildning (innefattar även motsvarande äldre utbildning) 
Antal 

Avdelningschef 
Brandingenjörsexamen 
Tillsyn B eller motsvarande. 

1 

Tillsynsförättare Tillsyn B eller motsvarande. 2 

Tillsynsförättare Tillsyn A eller motsvarande. 
2 

Olycksutredare 
Grundkurs olycksutredning 
Påbyggnadskurs kvalificerad olycksutredningsmetodik 

1 

Sakkunning 
brandskydd 

Brandingenjörsexamen  
Tillsyn B eller motsvarande. 

1 

Utöver dessa utbildningar tillkommer komplettering enligt gemensamma mål inom 

RäddSam F 

8. Samverkan 

8.1 Räddsam F 
RäddSam F är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län, 

räddningstjänsten i Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm. Det 

övergripande målet är att möjliggöra effektiva räddningsinsatser och 

olycksförebyggande verksamhet genom samverkan och effektivt resursnyttjande. 

Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett brett uppdrag för att skapa trygghet åt 

invånarna. Dagens räddningstjänst innebär samhällsskydd och beredskap i en betydligt 

vidare mening än den traditionella blåljusverksamhet den ofta förknippas med, och 

handlar också om delvis nya hotbilder. När exempelvis samhällskriser drabbar 

invånarna finns Räddningstjänsten i bakgrunden för att medverka med resurser, 

analyser och bevarad trygghet. 

 

Både nya och tidigare uppgifter kräver ständig kompetensutveckling och 

expertkunskaper – en beredskap som ingen av länets kommuner kan upprätthålla på 

egen hand. Med RäddSam F som paraply kan räddningstjänsterna utbilda 

gemensamma specialister med hög kompetens, vilken sprids vidare i organisationerna.  

 


