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SKRIVELSE 

Revidering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor enlig LSO 
Räddningschef Göran Cederholm har önskemål om en revidering i 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
beträffande kompetens och beredskap enligt bifogad bilaga. 

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-09 och gäller till 
2015-12-15. 

Ändringarna är till för att underlätta såväl rekrytering av sommarvikarier till 
heltidsorganisationen i Sala, som brandpersonal till deltidskåren i Mö klinta. 

Härmed föreslår KSF att Kommunstyrelsen föreslär Kommunfullmäktige besluta: 

att revidera Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt LSO enligt 
bilagans föreslagna förändringar 

att uppdra till KSF att införa förändringarna i Handlingsprogrammet 

Per Skog 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY 
Göran Cederholm 

SAL KOMMU~J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Begäran om revidering av handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 
Revideringen avser kompetens och beredskap. 

Kompetens 

Av handlingsprogrammet framgår: 

Tabell l Kompetens 

Befattning 

Räddningschef 

Stf räddningschef, 
operativa avd. 

Lägsta kompetens 

Brandingenjörsexamen med påbyggnadsår samt HRK. 

SM eller räddningsledning kurs C Därutöver behövs lämplig utbildning i 
förvaltning och personalhantering. RSK nivå 2 (regional samverkanskurs}. 

Stf räddningschef, 

förebyggande avd. 

SM eller räddningsledning kurs C samt elyeksförebyggande kurs B och samt 
systematiskt säkerhetsarbete. RSK nivå 2 

Brandinspektör 

Insatsledare operativa 
avd. 

Insatsledare förebyggande 

avd. 

Styrkeledare heltid 

Brandman heltid 

styrkeleda re deltid 

Brandman deltid 

BM eller räddningsledning kurs B samt elyeksförebyggande kurs B. RSK nivå 2. 

BM eller räddningsledning kurs B samt RSK nivå l. 

BM eller räddningsledning kurs B samt elyeksförebyggande kurs B. RSK nivå 1. 

SMO-utbi!dning alternativt äldre BmH-utbildning samt räddningsledning kurs 

A. 

$MO-utbildning alternativt äldre BmH-utbildning. 

Räddningsinsats samt räddningsledning kurs A. 

Räddningsinsats. 

I 3 kap. 14 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan utläsas att "Den personal 
som för kommunens räkning har att [ .. ] genomföra [ .. ] räddningsinsatser [ .. ] skall 
genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs". 

SALA KOMMUN 

Räddningstjänsten Sala-Heby 
Väsbygatan l 
733 38 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan 1 
Växel: 0224-747 900 
Fax: 0224-142 72 
radd n ingstja nsten@sala.se 
www.sala.se 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

Goran.Cederholm@sala.se 
Direkt: 0224-747 861 



Räddningstjänsten Sala-Heby 

Av Regeringens proposition 2002/03:19, "Reformerad räddningstjänstlagstiftning" 
framgår att innebörden av skrivningen i LSO är att det i kommunens organisation 
skall finns personal som har sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten 
tillförsäkras en tillfredsställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala 
riskbil den. Bedömningen om så är fallet skall då göras med hänsyn till kommunens 
samlade kompetens och hur den utnyttjas. 

Det betyder att det inte är den enskilde befattningshavarens kompetens som 
regleras, utan kravet är riktat mot organisationen. Således skall den enskilde 
brandmannens kompetens ställas i relation till den utbildning och erfarenhet som 
övrig tjänstgörande brandpersonal har. 

Ambitionen är att rekrytera brandpersonal med så hög kompetens som möjligt, men 
när det gäller möjligheten att rekrytera semestervikarier så kan en hög 
ambitionsnivå bli kontraproduktiv dvs. det finns inga sökande som är 
anställnings bara. 

Förslag till beslut 

För att underlätta rekryteringen av semestervikarier till stationen i Sala är det 
önskvärt att den efterfrågade kompetens för brandman heltid ändras till: 

SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsinsats, äldre BmD-utbildning, eller 
annan adekvat utbildning1• 

Beredskap 

Av handlingsprogrammet framgår: 

Tabell 2 Räddningskårens beredskap 

Räddningsstation Minsta styrka 

Sala Räddningschef i beredskap 

sala 

sala 

sala 

Hedåker 

Möklinta 

Ransta 

Insatsledare 

styrkeleda re och 3 brandmän i heltidsanställd styrka. 

Brandman deltid 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Anspänningstid 

1 min radio eller telefon, 

30 min huvudbrandstation 

1,5 min beredskapsbli 

1,5 min 

8,0min 

S,Omln 

S,Omin 

l "Annan adekvat utbildning" kan exempelvis vara civil eller militär flygplatsbrandmanna
utbildning eller en riktad semestervikarieutbildning som genomförs i egen eller annat 
brandförsvars regi 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Anspänningstiden för deltidskårer skall beakta riskbilden inom 
utryckningsområdet, men sätts ändå företrädesvis till 5 minuter. Anspänningstiden 
blir då en kompromiss mellan riskbild och möjligheten att på orten rekrytera 
brandpersonaL 

Detta är även fallet i Sala kommun, där alla fyra heltidskårer ursprungligen haft en 
anspänningstid på 5 minuter. 
Riskbilden inom deltidskårernas utryckningsområden visar inte på några större 
skillnader, utan skillnaden i anspänningstid mellan Hedåker och övriga stationer är 
enbart relaterat till rekryteringssituation. 

Rekryteringssituationen har nu även blivit problematisk i Mö klinta, varför det är 
önskvärt att utöka anspänningstiden även här. 

Förslag till beslut 

Anspänningstiden för deltidskåren i Möklinta ändras från nuvarande 5 minuters 
anspänningstid till att i stället vara 8 minuter. 
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