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1 Bakgrund 
Inom en kommun inträffar många oönskade händelser i form av olyckor. Kommunen har till uppgift att 
identifiera dessa möjliga händelser och analysera vilket behov av förmåga som föreligger för att både 
förebygga och hantera dessa händelser när de väl inträffar.  
 
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen har tagit fram ett gemensamt handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).  Brandkåren Norra Dalarnas handlingsprogram, som anger hur 
räddningstjänst samt det förebyggande arbetet enligt LSO ska bedrivas inom kommunerna, fungerar 
samtidigt som ett delprogram till kommunernas gemensamma handlingsprogram. 
 
Som underlag till detta handlingsprogram har en riskanalys tagits fram där riskbilden för förbundsområdet 
(medlemskommunerna) analyserats med avseende på risker som kan leda till räddningsinsatser enligt 1 kap. 
2 § LSO. Riskanalysen är baserad på insatsstatistik och erfarenheter från inträffade olyckor. 
 
 

1.1 SYFTE 
Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt beskriva kommunalförbundet Brandkåren 
Norra Dalarnas arbete med att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet 
ska presentera målsättningar med arbetet att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser, både det 
förebyggande och det operativa arbetet. Genom detta ska delprogrammet också kunna fungera som ett 
underlag för redovisning, uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetet samt stimulera den politiska 
debatten och ställningstagandet vad gäller skydd mot olyckor.  
 
Utöver att fungera som ett internt styrdokument är förhoppningen att dokumentet tillsammans med 
kommunens handlingsprogram ska beskriva för kommuninvånare och andra intressenter vilket skydd mot 
olyckor invånare i förbundets medlemskommuner kan förvänta sig och vilka förväntningar som finns på den 
enskilde. 
 
 

1.2 AVGRÄNSNING 
Handlingsprogrammet är avgränsat till att behandla Brandkåren Norra Dalarnas förebyggande verksamhet 
och operativa verksamhet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet är 
således ett delprogram i medlemskommunernas handlingsprogram enligt LSO, vilket benämns Trygghet och 
säkerhet. I detta framgår hur medlemskommunerna arbetar för att hantera de olyckor som inte ingår i 
brandkårens handlingsprogram, exempelvis berörs fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, 
trafiksäkerhet samt riskhänsyn i den fysiska planeringen. 
 
Brandkårens åtgärder vid extraordinära händelser framgår inte i detta dokument utan behandlas i, en för 
varje medlemskommun separat, handlingsplan enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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2 Lagstiftning 
2.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller bestämmelser om det ansvar som staten, 
kommunerna och den enskilde har inom området skydd mot olyckor.  
 

2.1.1 KOMMUNENS SKYLDIGHETER 
Kommunernas ansvar avser förenklat tre delar i arbetet med skydd mot olyckor; förebyggande verksamhet, 
räddningstjänst och efterföljande åtgärder. 
 
Förebyggande verksamhet är arbetet som görs innan en olycka skett med syfte att minska antalet olyckor 
som inträffar samt att minimera konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar. Kommunen ska bland 
annat utföra tillsyn enligt LSO samt ansvara för sotning och brandskyddskontroll. Kommunen ska också 
underlätta för den enskilde att själv förebygga olyckor genom att vara rådgivande och sprida information. 
 
Med räddningstjänst avses den skadeavhjälpande verksamheten som omfattar det arbete som görs på 
olycksplatsen. Arbetet benämns ofta som operativ verksamhet eller räddningstjänst och avser den 
räddningsinsats som kommunen är ansvarig att utföra vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte 
att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. I LSO framgår att kommunen ska vara 
dimensionerad, ha rätt kunskap och rätt kompetens för att kunna hantera de risker som finns i kommunen. 
 
Kommunen är ansvarig att genomföra räddningsinsats inom kommunen så länge inget annat anges i 4 kap. 
1–6 § i LSO. Dock framgår det i LSO att kommunen endast är skyldig att ansvara för en räddningsinsats om 
det är motiverat med hänsyn till nedanstående fyra kriterier. 
 

1. Behov av ett snabbt ingripande 
2. Det hotade intressets vikt 
3. Kostnaden för insatsen 
4. Omständigheterna i övrigt 

 
Efter en räddningsinsats ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga 
orsakerna till olyckan, olycksförloppet och utvärdera insatsens genomförande.  
 
Utöver detta tydliggör LSO också att kommunen i högre utsträckning än tidigare lagstiftning ska ta initiativ 
till en samordning av olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet såväl inom kommunen och 
inom kommunens områdesansvar. Kommunen ska dock inte ta över ett ansvar från någon annan 
myndighet, enskild person eller något annat organ. Samsynen ska ligga till grund för kommunens 
olycksförebyggande verksamhet.  
 
I en kommun ska det finnas en räddningschef, räddningschefen är också den som ansvarar för att 
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare, men kan utse någon 
annan att vara räddningsledare om personen uppfyller behörighetskraven som framgår i 3 kap. 16 § LSO. 
 

2.1.2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER 
Att även den enskilde har skyldigheter framgår i 2 kap. LSO.  
 
Det som omfattar alla är att den som upptäcker eller får kännedom om en brand eller annan olycka är 
skyldig att varna andra som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detta gäller också om den enskilde får 
kännedom om att det föreligger en överhängande fara för brand eller sådan olycka. 
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Är den enskilde ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller annan anläggning tillkommer 
ytterligare skyldigheter. Den enskilde ska då i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och 
livräddning vid brand och även vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand.  
 
Vissa företag som bedriver farlig verksamhet omfattas också av kraven i 2 kap. 4 § LSO. 
 

2.2 NATIONELLA MÅL 
I LSO anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. De nationella målen är 
riktningsgivande, alltså de styr vilket arbete som ska utföras men inte hur. Utöver de nationella målen ska 
kommunen själv formulera mål utifrån den lokala riskbilden och de lokala förutsättningarna.  
 
De nationella målen som framgår i LSO är: 
 
1 kap. 1 §: Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att i hela landet bereda människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor.  
 
1 kap. 3 §: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  
 
Skrivningen ”ett tillfredställande och likvärdigt skydd ” innebär att ett betryggande skydd skall finnas 
oavsett var i landet människor befinner sig. Eftersom riskbilden ser olika ut i olika kommuner och olika delar 
inom en kommun skall en anpassning ske till de lokala förhållandena och kommunerna kommer därigenom 
att vidta olika åtgärder för att nå upp till målet. Skydd mot olyckor omfattar förebyggande och 
skadeavhjälpande åtgärder när det gäller olyckor.  
 

2.3 NATIONELLA STRATEGIER 
Utöver de nationella målen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) formulerat ett antal 
strategier för ett stärkt brandskydd. Utifrån dessa arbetar MSB tillsammans med andra organisationer och 
myndigheter för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda. Strategierna omfattar fyra områden och 
beskrivs kortfattat nedan. 
 
Tekniska lösningar 
Rätt utrustning kan skapa förutsättningar för att begränsa en brand. Exempel är spisvakt, sprinkler och 
brandvarnare. 
 
Kunskap och kommunikation 
Alla som bor i Sverige bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man 
agerar om det börjar brinna. 
 
Lokal samverkan 
Samverka lokalt för att nå ut till grupper som är särskilt utsatta för brand eller är svåra att nå med 
information. 
 
Utvärdering och forskning 
Mer kunskap behövs om vilka beteenden och faktorer som bidrar till att vissa grupper i större utsträckning 
än andra drabbas av och omkommer till följd av brand. 
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3 Ordlista 
I handlingsprogrammet förekommer vissa ord och förkortningar vilka beskrivs nedan. 
 

BRAND Brandkåren Norra Dalarna 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

FSO Förordning (2003:778) om skydd mot olyckor 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

FBE Förordning (201:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

SRV Statens räddningsverk (del av MSB sedan 2009) 

RAKEL Digitalt radiokommunikationssystem som anv. för aktörer inom bl.a. säkerhet 

RCB Räddningschef i beredskap 

Räddningsledare Befäl som leder räddningsinsats på delegation från räddningschef 

YB Yttre befäl 

SL Styrkeledare 

AL Arbetsledare 

Bm Brandman 

FIB Första insatsbefäl 

FIP Första insatsperson 

GRIB Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (6 veckor) 

SMO Skydd mot olyckor. Tvåårig eftergymnasial utbildning för heltidsbrandmän 

RUB Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

OPC Operativ chef 

FBC Förebyggandechef  

DC Distriktschef 

SA Stationsansvarig 
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4 Risker i förbundet 
I samband med bildandet av förbundet och inför framtagandet av detta handlingsprogram har riskerna i 
förbundet kartlagts. Resultatet presenteras i sin helhet i förbundets riskanalys. Nedan presenteras en 
sammanfattning av analysen.  
 

4.1 KOMMUNERNA I FÖRBUNDET 
Förbundet omfattar ett stort geografiskt område, största kommun sett till ytan är Älvdalen, följt av Mora, 

Orsa, Vansbro och Leksand. I jämförelse motsvarar förbundsområdet mer än hälften av Dalarnas län och 

knappt 1,5 gånger hela Skåne läns yta. Inom förbundet finns enligt statistik från SCB 2019, ca 56 900 

invånare. Där Mora är störst med ca 20 300 invånare följt av Leksand (ca 15 800), Älvdalen (ca 7 100), Orsa 

(ca 6 900) och Vansbro (ca 6 800).  

4.2 RISKER 
I förbundet finns ett antal anläggningar som enligt 2 kap. 4 § LSO klassas som farlig verksamhet. Det vill 

säga att verksamheten innebär fara för att en olycka vid anläggningen ska orsaka allvarliga skador på 

människor och miljön. På dessa verksamheter ställs mer långtgående krav på verksamhetens skyldighet att 

förebygga olyckor. Vissa av dessa omfattas också av Seveso-lagstiftningen, den lägre kravnivån. 

 

Tabell 1. Verksamheter i förbundet som omfattas av 2 kap. 4 § i LSO samt Seveslagstiftningen. 

Anläggning Typ av 

anläggning 

Distrikt Farlig verksamhet 

enligt  

2 kap. 4 § LSO 

Seveso 

Swerock AB - Rällsjön Bergtäkt Leksand Ja Ja (lägre) 

Skanska Industrial 

Solutions AB – Hoberget 

Bergtäkt Leksand Ja Ja (lägre) 

FM Mattsson  Industri Mora Ja Nej 

Spjutmo kraftstation Kraftstation Mora  Ja Nej 

Mora Siljan Flygplats Flygplats Mora Ja Nej 

Helikopterlandningsplats 

Mora sjukhus 

Flygplats Mora Ja Nej 

Vässinkoski kraftstation Kraftstation Orsa Ja Nej 

Swedcote Ytbehandling 

AB 

Industri Vansbro Ja Nej 

Orkla Foods Sverige AB Industri Vansbro Ja Nej 

Trängslet kraftstation Kraftstation Älvdalen Ja Nej 

Åsen kraftstation Kraftstation Älvdalen Ja Nej 

Maserfrakt AB - Bunkris Bergtäkt Älvdalen Ja Ja (lägre) 

 

Vägnätet inom förbundet är i perioder hårt belastat och underdimensionerat. Säkerhetsfunktioner såsom 

till exempel mitträcken finns endast på ett fåtal sträckor. Speciellt trafikerade vägar är Rv 70, Rv 26, Rv 66, 

E 16 och E 45. Järnvägstrafik går genom förbundet, både persontrafik och godstrafik. Farligt gods 

transporteras på både järnväg och vägar genom förbundet. 
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Bebyggelsen i förbundsområdet är varierande. I medlemskommunernas centralorter finns bostäder, 

industrier, samlingslokaler, hotell, vårdbyggnader m.m. Det finns även en hel del mindre byar och 

bebyggelse utanför tätorterna. Utmärkande samlingslokaler är Tegera och Jalas arena som rymmer 

tusentals personer. Fler stora industrier utöver de som nämns i tabell 1 finns också i förbundet, bland annat 

finns stora sågverk, tillverkningsindustrier och stora lagerbyggnader.  

Medlemskommunerna har en förhållandevis hög andel äldre befolkning jämfört med snittet i hela riket, 

personer i åldrarna 65–79 är överrepresenterade inom samtliga kommuner i förbundet. Äldre personer över 

65 år är också överrepresenterade i den nationella dödsbrandsstatistiken. 

Både Öster- och Västerdalälven samt Oreälven rinner genom förbundet. Längs dessa finns dammar av 

varierande storlek däribland Sveriges högsta damm, Trängsledammen (125 meter hög). Dammbrott innebär 

en stor risk där konsekvenserna kan variera kraftigt beroende på vilken damm som drabbas.  

En stor del av förbundet är täckt av skogsmark vilket innebär att risken för stora och omfattande 

skogsbränder är ständigt närvarande. Sommaren 2018 blev ett bevis på hur resurskrävande och komplexa 

skogsbränder kan vara.  

Under kommande år bedöms riskerna i förbundets norra delar öka, främst i trakten kring Idre där 

turistnäringen kraftigt expanderar. Expansionen medför att nya hotellkomplex byggs och antalet bäddar 

väntas fördubblas inom en tioårsperiod, sannolikt även en tillkommande flygplats. I övriga delar väntas 

riskbilden inte förändras i någon större utsträckning. 

Generellt bedöms ny teknik tillföra nya risker. Främst kommer litiumbatterier i fordon, batterilager och 

andra maskiner innebära ytterligare utmaningar vid räddningsinsatser eftersom de vid brand utvecklar 

vätefluorid (HF), som både har giftiga och frätande egenskaper. 

4.3 STATISTIK 
Statistiken som presenteras nedan representerar statistik för de respektive kommunerna och tidigare egna 
räddningstjänsterna, vilka idag motsvarar förbundets olika distrikt. Statistiken som presenteras är hämtad 
från MSB:s databas IDA i maj 2019 och bygger på de insatsrapporter och händelserapporter som är 
inrapporterade till MSB mellan 2008–2018. 
 
Totalt genomförs i förbundet cirka 1200 insatser per år. Flest insatser genomförs i distrikt Mora, cirka 
dubbelt så många insatser som i övriga distrikt. Mora är också det distrikt där antalet insatser per år stadigt 
ökat under de senaste tio åren medan insatserna legat på samma nivå eller minskat i övriga distrikt. En 
förklaring till detta kan vara att man i Mora åker på fler inbrottslarm samt att man har flest 
automatlarmsobjekt och därför utmärker sig i den statistiken. 
 
Av det totala antalet insatser som genomförs är cirka 65 % räddningsinsatser och uppfyller kriterierna i LSO 
avseende: 
 

• Behovet av ett snabbt ingripande, 
• det hotade intressets vikt, 
• kostnaderna för insatsen, och 
• omständigheterna i övrigt. 
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Majoriteten av räddningsinsatserna sker under dagtid 06:00 – 18:00, hela 63 % av insatserna. Totala 
fördelningen visas i figur X nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I riskanalysen har insatsstatistik för brand i byggnad, brand ej i byggnad, trafikolycka, drunkning och 
automatlarm analyserats närmare. Nedan visas ett utdrag för tre av dessa kategorier. 
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Figur 1. Antalet räddningsinsatser under 2008-2018 för alla kommuner i förbundet. 

Figur 2. Procentuell fördelning av räddningsinsatser över dygnet under perioden 2008-2018. Statistiken omfattar 
hela förbundet. 



Sida 13 av 51 
2019-12-02 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

4.3.1 BRAND I BYGGNAD 
Antalet insatser som rör brand i byggnad har varierat under perioden. Under dessa år syns ingen tydlig 

trend, undersöks statistik under längre tid tillbaka, till slutet av 1990-talet och början av 2000-talet framgår 

dock att antalet bränder i byggnader ökat. 

 

Figur 3. Antalet insatser rörande brand eller brandtillbud i byggnad under 2008-2018 för alla kommuner i förbundet. 
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Beträffande brandorsak för brand i byggnad visar statistiken att soteld är den i vanligaste, se figur 4. Andra 

vanligt förekommande orsaker är fel i utrustning, spis (glömd) och andra typer av värmeöverföring.   

 

Figur 4. Brandorsak under perioden 2008-2018. Statistiken omfattar hela förbundet. 

Av alla bränder i byggnader inom förbundet är i snitt 60 % av dessa bostadsbränder. Bland dessa är bränder i 
villor vanligast. 
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4.3.2 BRAND EJ I BYGGNAD 
Skogsbränder, gräsbränder, bränder i fordon och andra utomhusbränder kategoriseras som brand ej i 
byggnad. I förbundet har antalet insatser legat på en relativt jämn nivå bortsett från 2018 då antalet insatser 
ökade kraftigt i hela förbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur graferna framgår att det främst var i Mora och Älvdalens kommun som ökningen var som störst. 
Ökningen kan uteslutande härledas till skogs- och andra markbränder med tanke på den hittills, ur 
skogsbrandssynpunkt, extrema sommaren 2018.   
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4.3.3 TRAFIKOLYCKA 
Trafikolyckor är den efter automatlarm vanligaste händelsen brandkåren larmas till. En möjlig trend är att 

antalet insatser ökat något under de senaste åren. Bland distrikten är det Mora som utmärker sig med flest 

insatser, en trend som även den ökat de senaste åren.  

 

 

Figur 7. Antalet insatser rörande trafikolycka under 2008-2018 för alla kommuner i förbundet. 
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4.4 ANALYS  
Riskinventeringen visar att det finns ett flertal risker inom förbundet som kan föranleda räddningsinsatser. 
Statistiken som redovisas i föregående avsnitt kan jämföras mot riket genom att använda sig av värdet på 
antal insatser per 1000 invånare. 
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Leksand 1,55 1,41 1,70 0,12 3,70 
 

14,26 

Mora 1,57 1,91 2,57 0,10 5,17 
 

20,54 

Orsa 1,81 1,83 2,71 0,08 2,35 
 

15,74 

Vansbro 3,21 2,31 3,77 0,20 3,57 
 

23,92 

Älvdalen 2,13 2,79 3,83 0,15 5,59 
 

32,78         

BRAND 1,86 1,93 2,66 0,12 4,28 
 

20,20 
        

Dalarna 1,53 1,89 2,39 0,08 4,49  19,73 

        

Riket 1,08 1,61 1,77 0,05 3,58 
 

12,27 

 
Tabellen visar snittet under den undersökta tidsperioden 2008–2018 för förbundet (BRAND), förbundets 
olika distrikt, hela Dalarna och hela Sverige (riket). Ur tabellen framgår att det inom förbundet sker fler 
insatser per invånare jämfört med övriga riket och Dalarna i stort. Bland de undersökta insatstyperna är det 
främst insatser gällande brand i byggnad och trafikolyckor som sticker ut. Bland distrikten utmärker sig 
Älvdalen som det distrikt som ligger högst över rikssnittet och Leksand som det distrikt som ligger närmast 
riket. 
 
Statistiken visar att risken för trafikolyckor i förbundet är relativt hög jämfört med övriga riket. Troliga 
orsaker är bland annat den hårda belastningen på ett underdimensionerat vägnät. Evenemang såsom 
Vasaloppet, Vansbrosimningen, midsommarfirandet i Leksand samt fjäll- och skidturismen i förbundets 
norra delar lockar besökare året runt.  
 
Trafikolyckor med tyngre fordon såsom lastbilar eller bussar samt trafikolyckor med flera fordon är ofta 
resurskrävande och komplexa. Inom förbundet transporteras också farligt gods, både på järnväg och på 
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vägar. Eftersom många av transporterna går rakt igenom förbundet finns ingen specifik information om 
vilka ämnen som rör sig på transportlederna, en stor andel är dock drivmedeltransporter. 
 
I förbundet förekommer relativt många bränder i byggnader sett till statistik för riket i stort, inom 
förbundet sticker statistiken för distrikten Vansbro och Älvdalen ut, en trolig orsak kan vara relativt hög 
frekvens av eldstäder då soteld är den vanligaste brandorsaken i förbundet. I Sverige omkommer cirka 100 
personer per år i bränder, i förbundsområdet har sedan 2010 tre personer omkommit. Förbundet har dock 
en åldrande befolkning som generellt är överrepresenterad i dödsbrandsstatistiken. 
 
Farlig verksamhet, industrier, hotell och byggnader med stora samlingslokaler finns i förbundet och kan alla 
medföra ökade risker vid insatser, till exempel farliga ämnen, långa inträngningsvägar, många personer och 
andra faktorer som gör insatserna extra komplexa. 
 
Naturen i förbundet medför risk för stora skogsbränder, drunkningsolyckor och geologiska förutsättningar 
finns också för ras och skred. Räddningsarbetet vid skogsbränder och ras eller skred är riskfyllt och 
resurskrävande. Drunkningsolyckor ställer krav på snabba och effektiva räddningsinsatser. 
 
Dammhaveri i någon av kraftverksdammarna som finns inom förbundet bedöms kunna orsaka stora skador 
på infrastruktur, egendom och miljö. Beroende på hur hårt vägnätet och broar drabbas kan brandkårens 
förmåga till insats påverkas. 
 
Den största förändringen i framtidens riskbild bedöms omfatta den norra delen av förbundet. Expansionen 

av området kring Idre kommer innebära en generell ökning av i princip alla risker som kan föranleda en 

räddningsinsats.  

I övriga delar av förbundet förväntas den generella riskbilden inte förändras i någon högre utsträckning om 

inget oväntat sker.  

De risker som finns idag förväntas finnas kvar även fortsättningsvis. Ny teknik, till exempel ökad förekomst 

av litiumbatterier både i fordon och byggnader, förekomsten av solceller, etc. kommer succesivt att göra 

riskbilden i allmänhet mer komplex.  

4.5 SLUTSATSER 
Ur riskinventering, insatsstatistik och analys kan följande slutsatser dras: 

 

- Förhållandevis många insatser sett till antalet invånare genomförs inom förbundet jämfört med övriga 

riket. Främst utmärker sig statistiken för trafikolyckor och brand i byggnad.  

 

- Förbundet täcker ett stort geografiskt område som kännetecknas av en varierad natur med stor andel 

skogsmark, ett antal större älvar och fjällterräng. Detta medför en bred risk för naturolyckor 

(översvämningar, ras och skred) samt stora skogsbränder.  

 

- Befolkningen är generellt åldrande och vissa delar av förbundet är glesbefolkad. Åldrande befolkning 

är överrepresenterad i dödsbrandsstatistiken. Historiskt inom förbundet har dock inte detta samband 

märkts av men risken bör noteras. Glesbefolkade områden påverkar insatstiden då avstånden inom 

kommunen är långa. 
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- Bebyggelsen i förbundet är varierande och medför en bred riskbild, alltifrån fritidshus till stora 

samlingslokaler och komplexa industrier förekommer. Kraftverksdammar och bergtäkter är exempel 

på ytterligare anläggningar som bidrar till en än mer komplex riskbild. 

 
- Norra delen av förbundet genomgår en relativt snabb expansion, främst i trakterna kring Idre. Detta 

innebär att risken för i princip alla typer av olyckor kommer öka i takt med expansionen. 

 
- Ny teknik kommer ställa nya och högre krav på brandkårens förmåga att hantera en mer komplex 

riskbild i framtiden. Speciellt noteras den ökande förekomsten av solcellsanläggningar samt ökad 

användning av litiumbatterier (i fordon, truckar, batterilager, m.m.) inom förbundet. 

 

Sammantaget dras slutsatsen att riskbilden inom förbundet är divergerande, det vill säga att det inte finns 

någon specifik risk som sticker ut, utan det är det breda spektret av olika risker som är utmärkande för 

riskbilden i förbundet. 

 

4.6 BEHOV AV FÖRMÅGA 
Den samlade riskbilden för förbundet medför att brandkårens förmåga till räddningsinsatser måste vara 
väldigt bred.  
 
Brandkåren behöver kunna hantera allt ifrån mindre vardagsolyckor som till exempel singelolyckor och 
mindre bränder ute, till komplexa och resurskrävande insatser vid exempelvis dammhaveri och stora 
skogsbränder, samt allt däremellan.  
 
Detta måste kunna hanteras genom egen förmåga eller i samverkan med andra kommuner, myndigheter 
och organisationer. 
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5 Säkerhetsmål 
Den riskanalys som upprättats enligt LSO och som delvis presenteras i föregående avsnitt har legat till 
grund för utformandet av de säkerhetsmål som Brandkåren Norra Dalarna ska arbeta för att uppfylla. 
Säkerhetsmålen är: 
 

5.1 SÄKERHETSMÅL FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 
Antalet människor som skadas eller omkommer i olyckor ska årligen minskas, genom att kunskapen och 
förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder kontinuerligt ska öka. 
Målet är att den enskilde alltid ska kunna genomföra den första skadebegränsande åtgärden vid en olycka. 
 

5.2 SÄKERHETSMÅL FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 
Brandkåren Norra Dalarna ska kunna leda och hantera olyckor på ett effektivt och professionellt sätt i syfte att 
så snabbt som möjligt bryta skadeutvecklingen när den enskildes förmåga inte längre räcker till. Detta genom 
egna räddningstjänståtgärder, genom samverkan inom och med andra kommuner samt genom samverkan 
med andra myndigheter och organisationer. 
 

5.3 SÄKERHETSMÅL FÖR UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL 
Erfarenhetsåterföring ska höja kvaliteten och effektiviteten på förbundet avseende olycksförebyggande och 
olyckshanterande arbete samt ligga till grund för externa aktörers åtgärder och handlande efter en olycka. 
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6 Brandkåren Norra Dalarna 
 

6.1 FÖRBUNDET 
Enligt LSO har alla kommuner en skyldighet att bedriva räddningstjänst. Kommunalförbundet Brandkåren 

Norra Dalarna bildades 1 januari 2019, ägs av kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen och 

ansvarar för att bedriva denna verksamhet i dessa kommuner. Den politiska styrningen sker av förbundets 

direktion som består av folkvalda politiker från medlemskommunerna. Mora kommun innehar ständigt 

ordförandeposten medan vice ordförande roterar mellan de övriga medlemskommunerna varje 

mandatperiod. Under mandatperioden 2019-2o22 innehar Leksands kommun posten. 

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektör, tillika räddningschef. I ledningsgruppen ingår också stf. 

förbundsdirektör (stf. räddningschef), operativ chef och chef för den förebyggande avdelningen. Dessa styr 

verksamheten inom respektive område. I varje distrikt (kommun) finns en distriktschef som ansvarar för 

den dagliga verksamheten inom distrikten. 

 

Figur 8. Organisationsskiss för Brandkåren Norra Dalarna. 
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6.2 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 
Organisationens förebyggande verksamhet ska bedrivas med fokus på rådgivning, myndighetsutövning och 
samverkan.  Den förebyggande verksamheten ska främja den enskildes förmåga att förhindra och hantera 
olyckor med utgångspunkt i de nationella målen. Brandkåren har formulerat egna säkerhetsmål och 
prestationsmål för att visa hur förbundet kommer arbeta för att uppfylla dessa.  
 
Förebyggandeavdelningen består av tre brandinspektörer (varav en är förebyggandechef) och en 
heltidsanställd poolbrandman med huvuduppgifter inom den förebyggande verksamheten. Utöver dessa 
arbetar en brandingenjör på enheten Stab och service vars arbetsuppgifter till stora delar är förebyggande 
och samtliga distriktschefer har 40 % av sin anställning inom den förebyggande verksamheten. Även 
räddningschef och stf. räddningschef har uppgifter inom den förebyggande verksamheten, exempelvis 
tillsyn, yttranden, m.m. 
 

6.2.1 TILLSYN LSO OCH LBE 
Brandkåren genomför tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Varje år tas en tillsynsplan fram, i vilken inriktningen för årets tillsynsverksamhet 
redovisas.  
 
Lägsta kompetenskrav för att utföra tillsyn inom förbundet är MSB:s utbildning Tillsyn A. Objekt med större 
komplexitet och vid tillsyn enligt LBE krävs MSB:s utbildning Tillsyn B alternativt brandingenjörsexamen. 
 
Tillsyn enligt LSO genomförs på byggnader, anläggningar och verksamheter för att kontrollera om den 
enskilde lever upp till ett skäligt brandskydd. Regelbunden tillsyn görs på de byggnader och verksamheter 
som omfattas av kraven på inlämnande av skriftlig redogörelse (LSO 2 kap. 3 §), vilka verksamheter och 
byggnader som omfattas framgår vidare i föreskrift utfärdad av statens räddningsverk (SRVFS 2003:10). 
Utöver regelbunden tillsyn genomförs även händelsebaserade tillsyner och tematillsyner. 
 
I förbundsområdet finns ett antal objekt som länsstyrelsen har beslutat att klassa som farliga verksamheter 
enligt 2 kap. 4 § i LSO. Med farlig verksamhet menas att verksamheten innebär fara för att en olycka kan 
orsaka allvarliga skador på människor eller miljö vilket medför att verksamheten har ett utökat ansvar att 
förebygga och begränsa konsekvenserna av en olycka. Det är förbundet som utövar tillsynen på dessa 
anläggningar för att kontrollera att efterlevnaden av paragrafen. 
 
För verksamheter som omfattas av Sevesodirektiven svarar länsstyrelsen för tillsynen. Brandkåren närvarar 
dock vid länsstyrelsens tillsyn. 
 
Tillsyn enligt LBE utförs på de verksamheter som har tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva 
varor utfärdat av förbundet eller av tidigare medlemskommun. Vid tillsynen kontrolleras att hanteringen 
sker i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter för att säkerställa att hanteringen sker på ett 
betryggande sätt. 
 

6.2.2 TILLSTÅND LBE 
Hanteras brandfarlig eller explosiv vara kan tillstånd till hanteringen krävas. Det är MSB:s föreskrifter som 
reglerar vilka mängder som kräver tillstånd (MSBFS 2013:3). Brandfarliga varor innebär brandfarliga vätskor, 
brandfarliga gaser och brandreaktiva ämnen. För explosiva varor är grundregeln att all hantering är 
tillståndspliktig. 
 
Det är förbundet som utfärdar tillstånd enligt LBE inom medlemskommunerna. Tillstånden är 
tidsbegränsade och det är tillståndsinnehavaren som ansvarar för att i god tid ansöka om nytt tillstånd 
innan gällande tillstånd upphör att gälla. 
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6.2.3 PLAN- OCH BYGGPROCESSEN 
En stor del av det olycksförebyggande arbetet sker i samhällsplaneringen. Att i ett tidigt skede kunna göra 
anpassningar för att minska risken för att en olycka inträffar har en betydande effekt under lång tid 
framöver. För att kunna påverka och bidra till dessa anpassningar ska brandkåren vara en aktiv part som 
remissinstans och sakkunnig i kommunernas plan- och byggprocesser. Detta innebär till exempel att 
granska översiktsplaner, detaljplaner, bygglovsärenden samt medverka på möten såsom tekniska samråd 
och slutsamråd. Vid behov ska dialog föras med berörda aktörer gällande byggnadstekniskt brandskydd 
och riskhantering. 
 

6.2.4 STÖD TILL ANDRA MYNDIGHETER 
Brandkåren ska genom att svara på remisser från andra myndigheter verka som stöd i deras 
beslutsfattande. Detta innefattar som ovan nämns att svara på remisser i frågor från de myndigheter, 
förvaltningar och aktörer som önskar brandkårens synpunkter. Exempelvis kan det röra sig om plan- och 
byggärenden, serveringstillstånd, offentliga tillställningar och hotelltillstånd.  
 
Brandkåren ska kunna delta i samordnade tillsyner med miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna, 
länsstyrelsen, polisen eller arbetsmiljöverket. 
 
Brandkåren ska kunna lämna sakkunnigutlåtanden till Polismyndigheten när behov finns. 
 

6.2.5 SAMVERKAN  
I samhället finns ett brett spektrum av risker att förhålla sig till. Från ”vardagsolyckan” som inträffar relativt 
ofta till den ovanliga olyckan som endast inträffar enstaka gånger. För att på bästa sätt kunna förebygga 
hela spektrumet krävs att myndigheter, kommuner, kommunala förvaltningar och organisationer 
samverkar. Brandkåren ska inom förbundet och dess medlemskommuner vara en aktör i detta arbete och 
genom att delta i ett tvärsektoriellt arbete jobba för att bygga processer, utveckla och synliggöra 
samarbete mellan kommuner, myndigheter och förvaltningar. Exempelvis har medlemskommunerna och 
Brandkåren Norra Dalarna tagit fram handlingsprogrammet i samverkan där detta dokument utgör ett 
delprogram inom ramen för kommunernas handlingsprogram (Trygghet och säkerhet). 
 
Ett praktiskt exempel på denna typ av samverkan är kommunernas POSOM-grupper, som innebär att det 
inom respektive medlemskommun finns en väl övad organisation för psykiskt- och socialt 
omhändertagande i samband med större olyckor och kriser. I gruppen ingår representanter från 
kommunen, brandkåren, polisen, kyrkan och från det privata näringslivet. 
 

6.2.6 UTBILDNING 
Enligt överenskommelse med samtliga medlemskommuner ska brandkåren tillhandahålla utbildning i 
grundläggande brandskydd för medlemskommunernas personal. Brandkåren har med anledning av detta 
tagit fram en egen brandskyddsutbildning Grundläggande brandskyddsutbildning som består av en teoretisk 
del som är en webbkurs och genomförs av den enskilde och en praktisk del som genomförs på någon av 
förbundets brandstationer under ledning av personal från brandkåren. Även utbildning i hjärt- och 
lungräddning (HLR) utförs.  
 
I mån av tid och om verksamheten tillåter, kan utbildning i brandskydd även erbjudas till enskilda och 
privata aktörer samt utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för kommunanställda.  
 
Brandkåren ansvarar för att utbildning i brandskydd ges till skolungdomar i medlemskommunerna. 
Brandskyddsföreningens koncept Flammys brandskola genomförs för elever i årskurs 2 och för elever i 
högstadiet genomförs utbildningen Upp i rök.  
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6.2.7 INFORMATION OCH RÅDGIVNING 
Brandkåren ska aktivt arbeta för att öka förmågan hos den enskilde att förebygga olyckor. Ökad insikt leder 
till förändrade attityder och beteenden, hos såväl allmänhet som verksamheter och organisationer. Genom 
stöd från brandkåren i form av information och rådgivning ska brandkåren underlätta för den enskilde att ta 
sitt ansvar och skydda sig mot brand och andra olyckor.  
 
Genom att använda kanaler såsom sociala medier, traditionell media samt att årligen anordna öppet hus på 
brandkårens stationer kan brandkåren använda dessa sammanhang till att förmedla råd och information. 
Utifrån tid och förmåga kan brandkåren också delta på evenemang såsom exempelvis yrkesmässor, 
julmarknader och byadagar med mera. 
 

6.2.8 KOMPETENSUTVECKLING 
Brandkåren strävar efter en ständig utveckling av det förebyggande arbetet. Detta med syfte att på ett 
professionellt och kompetent sätt arbeta med alla delar i det förebyggande arbetet även i framtiden. 
 
Exempel på kompetensutveckling är dels att inom förbundet utbyta erfarenheter och jobba för 
gemensamma bedömningar vid myndighetsutövning genom regelbundna träffar och möten, dels genom 
att ge personal möjlighet att delta på konferenser eller vidareutbilda sig inom relevanta ämnesområden. 
 

6.2.9 RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs med syfte att förebygga och förhindra bränder i 
anslutning till förbränningsanordningar och imkanaler. Det är respektive medlemskommun som ansvarar 
för rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4-6 §§ LSO inom den enskilda kommunen.  
 
För att utföra rengöring (sotning) ska skorstensfejarutbildning eller motsvarande äldre utbildning ha 
genomförts. För att utföra brandskyddskontroll krävs avlagd examen som skorstensfejartekniker enligt 
kraven i FSO. 
 
Brandkåren har i nuläget inga åtaganden gällande sotning och brandskyddskontroll inom förbundsområdet 
förutom att bistå med kunskaper vid tillsyn om det efterfrågas. 
 

6.2.10 EGENSOTNING 
Enligt 3 kap. 4 § i LSO får kommunen, efter ansökan, medge att en fastighetsägare utför eller låter någon 
annan utföra sotning (rengöring) på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett ur brandsynpunkt 
betryggande sätt. 
 
Det är brandkåren som prövar ansökan och utfärdar tillstånd till fastighetsägare som själva ansökt om 
ovanstående i någon av medlemskommunerna. Intyg på genomförd utbildning i egensotning krävs för att 
beviljas tillstånd. 
 
Om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn framkommer att sotningen inte skett på ett sådant sätt att 
anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt kan medgivandet om egensotning återkallas.  
 

6.2.11 ELDNING UTOMHUS 
Kommunen eller länsstyrelsen kan vid stor brandrisk förbjuda eldning utomhus. Upplysningar om eventuellt 
eldningsförbud kan erhållas via brandkårens och kommunernas webbsidor. 
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6.2.12 OLYCKSUNDERSÖKNING OCH INSATSUTVÄRDERING 
I LSO framgår att olycksutredningar ska utföras i skälig omfattning för att kartlägga orsakerna till olyckan 
och olycksförloppet. Syftet är därefter att kunna identifiera åtgärder för att minska konsekvenser av 
framtida olyckor och ge förslag till förebyggande åtgärder. 
 
Med bakgrund i ovanstående är olycksutredningar en naturlig del av verksamheten och något som berör 
både den förebyggande och den operativa verksamheten. 
 
Förebyggande verksamheten kan genom olycksutredningar få ny information och nya kunskaper som kan 
bidra till ett ännu bättre och effektivare arbete för att förebygga att liknande händelser inträffar och om de 
ändå inträffar, lindra konsekvenserna. 
 
Den operativa verksamheten ska använda olycksutredningar och insatsutvärderingar för att kunna utveckla 
och förbättra förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser och öka kompetensen hos den 
operativa personalen inom hela förbundet. 
 
Brandkåren arbetar med olika nivåer av olycksutredningar och insatsutvärderingar. Omfattningen på 
utredningarna varierar utifrån händelsens art och vissa kriterier, övergripande kan dessa indelas i tre nivåer: 
 
Händelserapport – den rapport som skrivs efter varje räddningsinsats. Skickas till MSB och utgör underlag 
för statistik. 
 
Insatsutvärdering –  fördjupad utredning om insatsen och brandkårens arbete vid insatsen, vad gick bra och 
vilka förbättringspunkter finns. Lärdomar dras och sprids inom organisationen genom till exempel övningar, 
träffar och utskick. Kan utgöra underlag vid framtagande av insatsplaner och metodutveckling. 
Insatsutvärderingar genomförs vid större händelser som bedöms kunna resultera i ovanstående. Exempel 
på händelser som kan leda till insatsutvärderingar är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolyckor, 
drunkningstillbud eller utsläpp av farligt ämne. 
 
Fördjupad olycksundersökning –  brandkårens mest omfattande utvärdering av en olycka. I denna utreds 
orsaken till händelsen, händelseförloppet och insatsen. Likt insatsutvärdering ska den fördjupade 
olycksundersökningen identifiera brister, åtgärder samt utmynna i erfarenhetsspridning både inom 
organisationen och vid behov till externa aktörer. Fördjupad olycksundersökning ska genomföras vid 
dödsbränder samt om egen personal skadas. Räddningschef eller stf. räddningschef kan alltid initiera 
fördjupade olycksundersökningar eller insatsutvärderingar då de anser att behov finns. 
 
Gemensamt för alla olycksutredningar och insatsutvärderingar som görs är att de ska fokusera på att 
utreda orsakerna till olyckan och hur insatsen genomförts samt konsekvenser av vidtagna åtgärder. 
Utvärderingarna ska inte leta efter enskilda individer som gjort fel, utan ska vara objektiva och i stället 
fokusera på hur räddningsinsatser och hur brandkårens arbete kan förbättras, både inom den operativa och 
förebyggande verksamheten. 
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6.3 OPERATIV VERKSAMHET 
Trots att det olycksförebyggande arbetet bedrivs med målet att förhindra och förebygga olyckor inträffar 
de ändå. Som beskrivs under avsnitt 4, kan det i den riskanalys som genomförts för förbundet konstateras 
att brandkåren behöver en mycket bred förmåga att hantera alla förekommande olyckor. I den 
utsträckning förbundet på egen hand inte kan upprätthålla förmågan ska förmåga finnas att på ett effektivt 
sätt kunna samverka med andra kommuner, myndigheter och organisationer. 
 
Den operativa verksamheten avser den verksamhet som dygnet runt står till förfogande för att kunna 
hantera olyckor på ett effektivt och professionellt sätt. Ytterst ansvarig för den operativa verksamheten är 
räddningschefen, det dagliga arbetet inom förbundet leds dock övergripande av den operativa chefen och 
av distriktscheferna inom respektive distrikt. 
 

6.3.1 PERSONAL I BEREDSKAP 
I normalläge finns en av räddningschefen beslutad beredskap för att upprätthålla de förmågor som 
redovisas i avsnitt 6.3.6. Räddningschef i beredskap (RCB) kan dock, på delegation av räddningschefen, 
besluta om hur beredskapen i förbundet ska se ut under given tidpunkt utifrån rådande riskbild eller 
pågående händelser i förbundet. 
 

6.3.2 KOMPETENSKRAV  
För att säkerställa brandkårens förmåga att genomföra effektiva insatser krävs att den operativa 
personalen är väl övad och har rätt kompetens för respektive uppdrag. Nedan framgår kompetenskraven 
brandkåren ställer på den operativa personalen inom organisationen. Motsvarande äldre utbildningar som 
inte nämns nedan kan också uppfylla kraven. 
 
Kompetenskrav befäl 
Arbetsledare ska ha genomgått intern arbetsledarutbildning. 
 
Styrkeledare ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare A. 
 
Yttre befäl ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare B. 
 
Räddningschef i beredskap ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare B eller 
Brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB).  
 
Kompetenskrav brandman 
Brandman deltid ska ha genomgått MSB:s utbildning GRIB med kompletterande rökdykarutbildning eller 
tidigare utbildning Räddningsinsats. 
 
Brandman heltid ska ha genomgått MSB:s utbildning Skydd mot olyckor (SMO) eller tidigare utbildning 
Brandman heltid. 
 
Kompetenskrav räddningsvärn 
Räddningsmän ska ha genomgått intern utbildning för räddningsmän. 
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6.3.3 FÖRBUNDETS BEREDSKAPSSTYRKOR NORMALNIVÅ 
Under dygnets alla timmar, alla dagar om året upprätthåller förbundet beredskap för att kunna möta de 
risker som finns i förbundsområdet.  
 
Tabell 2. Stationer och ledningsenheter vid normalnivå. 

Område Beredskapsstyrka Anspänningstid 

Rörlig inom hela förbundet RCB: Räddningschef i beredskap Kunna påbörja ledning från 
ledningsfordon eller 
ledningsplats inom 90 sekunder 
samt besvara extern 
medlyssning från SOS Alarm 
inom 10 sekunder. 

Rörlig inom hela förbundet Yttre befäl (antalet kan variera 
beroende på riskbild och 
planerade aktiviteter i 
förbundsområdet) 

Kunna påbörja ledning från eget 
fordon inom 90 sekunder. 
Skyndsamt kunna bege sig till 
skadeplats. 

Station Mora 1 befäl, 1 arbetsledare och 7 
brandmän 
Lägsta nivå vid normal beredskap: 
1 befäl och 4 brandmän 

90 sekunder (Heltid/FIP) 
5 minuter (Deltid) 

Station Leksand 2 befäl och 5 brandmän 
Lägsta nivå vid normal beredskap: 
1 befäl och 4 brandmän 

90 sekunder (FIP/FIB) 
6 minuter  

Station Orsa 1 befäl och 4 brandmän 5 minuter 

Station Vansbro / Dala-Järna 2 befäl och 5 brandmän 
Lägsta nivå vid normal beredskap: 
1 befäl och 4 brandmän 

90 sekunder (FIP) 
7 minuter  

Station Älvdalen 1 befäl och 4 brandmän 5 minuter 

Station Särna 1 befäl och 3 brandmän 
Lägsta nivå vid normal beredskap: 
1 befäl och 1 brandman 

5 minuter 

Station Idre 1 befäl och 3 brandmän,  
1 befäl och 4 brandmän (under 
vinterns högsäsong) 

10 minuter 

 
I tabell 2 redovisas dels ambitionsnivån på beredskapen, dels lägsta nivå vid normal beredskap – dvs. då 
inga larm eller andra omständigheter påverkar beredskapssituationen. 
 
Inom förbundet finns också totalt sex räddningsvärn där målsättningen är att varje värn bör bestå av minst 
5 räddningsmän vardera för att kunna bistå de ordinarie styrkorna vid behov. Följande räddningsvärn finns i 
förbundet idag: 
 
Tabell 3. Räddningsvärn i förbundet. 

Distrikt Mora Distrikt Orsa Distrikt Älvdalen 

Gävunda Orsa Storsätern 

Venjan Skattungbyn Åsen 

 

Utöver den egna beredskapsförmågan har Brandkåren Norra Dalarna avtal om gränslös samverkan vid 

räddningsinsatser med angränsande kommuner, räddningstjänstförbund och Norge.  
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6.3.4 LEDNING AV KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST 
Den modell som Brandkåren Norra Dalarna avser använda för ledning av kommunal räddningstjänst följer 
MSB:s principer med fem ledningsnivåer. 
 

 Ledningsnivå Benämning 

Inre ledning 
5 Räddningschef i beredskap 

4 Inre befäl eller motsvarande 

Yttre ledning 

3 Yttre chef 

2 Yttre befäl 

1 Styrkeledare/Arbetsledare 

 
Ledningsnivåerna 1–3 motsvarar yttre insatsledning på skadeplats, medan ledningsnivå 4–5 hanterar 
systemledning, vilket omfattar normativa och strategiska beslut.  
 
Ledningssystemet som beskrivs ovan är i dagsläget inte i funktion utan således ett system som avses 
tillskapas under mandatperioden. För att tillse en tillfredsställande inre ledningsfunktion har brandkåren för 
avsikt att ansluta sig till en större ledningscentral. Benämningar på ledningsnivåerna kan komma att ändras. 
MSB förväntas utkomma med nya föreskrifter och riktlinjer rörande operativ ledning, brandkåren kommer 
då att revidera ledningssystemet för att uppfylla dessa nya krav. 
 
Sedan 1 januari 2019 används, i väntan på att ovanstående system är på plats, följande tillfälliga 
ledningssystem: 
 

 Ledningsnivå Benämning 

Inre ledning 
5 

Räddningschef i beredskap 
4 

Yttre ledning 

3 
Yttre befäl 

2 

1 Styrkeledare/Arbetsledare 

 
Räddningschef i beredskap ansvarar för den strategiska och normativa ledningen. Med detta menas 
exempelvis att säkerställa att beredskapen för nya larm är tillräcklig om en eller flera stationer är upptagna. 
 
Yttre befäl ansvarar för insatsledning på skadeplats som räddningsledare när det finns ett utökat 
ledningsbehov, till exempel om flera styrkor är larmade, insatsen är komplicerad eller om händelsen kan 
innebära följdåtgärder, exempelvis dödsolycka. Exempel på sådana insatser är brand i byggnad, trafikolycka 
med svårt skadade, farligt gods, etc. Yttre befäl ska även kunna fungera i roll som skadeplatschef. 
 
Styrkeledare eller arbetsledare ansvarar för ledning av den enskilda styrkan på skadeplats. I de flesta fall är 
styrkeledaren eller arbetsledaren även räddningsledare för insatsen. Styrkeledare eller arbetsledare ska 
även kunna fungera i roll som skadeplatschef eller sektorchef. 
 
Utförligare beskrivning av brandkårens operativa ledningsförmåga framgår i brandkårens interna dokument 
Tillfällig operativ ledningsinstruktion Brandkåren Norra Dalarna. 
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6.3.5 LEDNING AV KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST VID OMFATTANDE RÄDDNINGSINSINSATSER 
Brandkårens planering och organisering av räddningsinsatser utgår från handlingsprogrammet med 
utnyttjande av uppföljning och utvärdering från tidigare genomförda räddningsinsatser och 
olycksundersökningar. 
 
Brandkåren saknar idag en övergripande systemledning men planerar att i samverkan med andra 
räddningstjänstorganisationer ingå i en sådan under mandatperioden. Den övergripande systemledningen 
bör inkludera förmåga att ta emot stöd från andra kommuner och statliga myndigheter, att medverka i 
andra kommuners och statliga myndigheters räddningsinsatser, samt samverkan i övrigt med dessa eller 
med andra som berörs. 
 
Systemledningen ska ha förmåga till ledning för att hantera flera räddningsinsatser samtidigt. 
Systemledningen ska säkerställa att tillgängliga räddningsresurser hanteras på ett sådant sätt att såväl 
kortsiktiga som långsiktiga behov och krav tillfredsställs. Likaså ska systemledningen ha förmåga att 
bedöma och anpassa ledning och användning av resurser i förhållande till riskbilden i kommunerna, 
behovet av beredskap och pågående räddningsinsatser. Denna bedömning och anpassning ska ske 
kontinuerligt. 
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6.3.6 FÖRMÅGA VID RÄDDNINGSINSATS (INOM FÖRBUNDET/I SAMVERKAN) 

 Uppgiften kan genomföras med personella och materiella resurser enligt tabell 2. 

 
Uppgiften kan genomföras efter samverkan med annan räddningsstyrka eller tillförsel av personell 
eller materiell resurs. 

 Uppgiften kan genomföras efter samverkan med andra kommuner eller räddningsförbund. 

 Uppgiften kan ej genomföras. 

 

Båtresurser 

Förmåga: 
Kan ta sig kortare 
avstånd 
 
 
 
 
Exempel på 
utrustning: 
Hansabräda, 
överlevnads-
dräkter 

Förmåga: 
Kan förflytta några 
personer och små 
mängder utrustning 
längre avstånd 
 
 
Exempel på 
utrustning: 
Mindre båt, lätt att 
lägga i på olika platser. 
Ej 
navigeringsutrustning 
m.m. 

Förmåga: 
Kan förflytta 
några personer 
och viss mängd 
utrustning längre 
avstånd, högre 
fart 
 
Exempel på 
utrustning: 
Större båt 
(styrpulpet), 
kräver rekad 
iläggningsplats 

Förmåga: 
Särskild 
resurs/förmåga, 
t.ex. 

• Större båt 
 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     

 

Vattenlivräddnin-
gsresurser 

Förmåga: 
Mindre förmåga 
att ge sig ut på 
vattnet. Ingen 
förmåga i kallare 
vatten. 
 
Exempel på 
utrustning: 
Flytvästar 
Livboj 
Kastlina 

Förmåga: 
Ytlivräddning 
 
 
 
 
Exempel på 
utrustning: 
Överlevnadsdräkter 

Förmåga: 
Fridykning 
(lämnar ytan) 
med rätt 
utbildning för 
detta 
 

Förmåga: 
Vattendykare 
 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     
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 Uppgiften kan genomföras med personella och materiella resurser enligt tabell 2. 

 
Uppgiften kan genomföras efter samverkan med annan räddningsstyrka eller tillförsel av personell 
eller materiell resurs. 

 Uppgiften kan genomföras efter samverkan med andra kommuner eller räddningsförbund. 

 Uppgiften kan ej genomföras. 

 

Farliga ämnen 

Förmåga: 

Avspärrning 

Identifiering 

Mindre sanering av 

drivmedel 

 

 

 

Exempel på 

utrustning: 

Branddräkt 

Andningsskydd för 

självskydd 

Förmåga: 

Kemdykning – endast 

livräddning 

Utrymning 

Livräddande 

personsanering 

 

 

Exempel på utrustning: 

Branddräkt 

Andningsskydd  

Stänkskydd 

Förmåga: 

Kemdykning 

Tätning 

Invallning 

Uppsamling 

Begränsning 

Pumpning 

Indikering 

 

Exempel på 

utrustning: 

Kemskyddsdräkt 

Andningsskydd  

Köldskydd 

Förmåga: 

Särskild extra 

förmåga 

avseende kem, 

beskrivs i klartext 

 

Exempel på 

utrustning: 

MSB 

kemcontainer 

 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     

 

Brand i byggnad - 

rökdykning 

Förmåga: 

Inte rökdykning 

däremot 

undersökning, 

kontroll, åtgärder i 

utrymmen utan tät 

brandrök. 

 

Exempel på 

utrustning: 

Andningsskydd för 

självskydd 

Förmåga: 

Utrustning och utbildning 

för rökdykning finns. 

 

Numerär för liten för 

rökdykning, kan behöva 

förstärkning från annan 

styrka. 

Förmåga: 

Utrustning och 

utbildning för 

rökdykning finns. 

 

Lämpliga för 

rökdykning i normal 

riskmiljö 

Förmåga: 

Utrustning och 

utbildning för 

rökdykning finns. 

 

Lämpliga för 

rökdykning i hög 

riskmiljö 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     
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 Uppgiften kan genomföras med personella och materiella resurser enligt tabell 2. 

 
Uppgiften kan genomföras efter samverkan med annan räddningsstyrka eller tillförsel av personell 
eller materiell resurs. 

 Uppgiften kan genomföras efter samverkan med andra kommuner eller räddningsförbund. 

 Uppgiften kan ej genomföras. 

 

Brand i byggnad -

arbete på höjd 

Förmåga: 

Utvändig 

livräddning från 

byggnad typ villa. 

Säkert arbete på 

tak. 

 

 

Exempel på 

utrustning: 

Skarvstege 

Fallskyddsutrust-

ning 

Förmåga: 

Utvändig livräddning från 

byggnad upp till fyra 

våningar. 

 

 

 

Exempel på utrustning: 

Utskjutsstege 

 

Förmåga: 

Tillhandahålla säker 

arbetsplattform. 

Utvändig släckning 

och/eller 

livräddning från 

byggnad. 

  

Exempel på 

utrustning: 

Höjdfordon < 18m 

Förmåga: 

Utvändig 

släckning 

och/eller 

livräddning från 

byggnad upp till 

åtta våningar. 

 

 

Exempel på 

utrustning: 

Höjdfordon > 18m 

 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     

 

Brandfarlig vätska 

Förmåga: 

Säkra mot eller 

släcka mindre brand 

i samband med 

vanlig trafikolycka.  

 

Exempel på 

utrustning: 

Vatten 

Mindre 

skumbehållare 

Förmåga: 

Säkra mot eller släcka 

mindre brand i samband 

med trafikolycka lastbil 

eller behållare mindre 

industri. 

 

Exempel på utrustning: 

Vatten, > 3000 liter 

2 x 25 liter detergent 

skumvätska 

Förmåga: 

Säkra mot eller 

släcka brand i 

samband med 

trafikolycka lastbil 

eller behållare 

mindre industri. 

 

Exempel på 

utrustning: 

Vatten, > 3000 liter 

100 liter detergent 

skumvätska 

Förmåga: 

Säkra mot eller 

släcka brand vid 

riskobjekt 

 

Exempel på 

utrustning: 

Vatten ca 10 000 

liter 

 

1000 liter 

alkoholreistent 

skumvätska 

 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     
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 Uppgiften kan genomföras med personella och materiella resurser enligt tabell 2. 

 
Uppgiften kan genomföras efter samverkan med annan räddningsstyrka eller tillförsel av personell 
eller materiell resurs. 

 Uppgiften kan genomföras efter samverkan med andra kommuner eller räddningsförbund. 

 Uppgiften kan ej genomföras. 

 

Brand i terräng 

Exempel på 

utrustning: 

Mindre släckenhet, 

begränsat med 

vatten 

Exempel på utrustning: 

Normal utrustning 

släckbil 

Flamdämpare 

Ryggsprutor 

Exempel på 

utrustning: 

Utökad resurs för 

brand i terräng, 

t.ex. särskild 

släpkärra/ 

”skogsbrandskit” 

Exempel på 

utrustning: 

Särskild extra 

resurs – 

container, depå, 

specialfordon 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     
 

Terrängtransport 

Förmåga: 

Begränsad förmåga 

till transport av 

person eller 

utrustning i terräng. 

 

Exempel på 

utrustning: 

Järnhäst/ 

”älgdragare” 

Bår 

 

Förmåga: 

Bra förmåga till transport 

av person eller utrustning 

i terräng, dock ej lämplig i 

djup snö. 

 

Exempel på utrustning: 

fyrhjuling med släp 

Förmåga: 

Bra förmåga till 

transport av person 

eller utrustning i 

terräng, även 

lämplig i djup snö. 

 

Exempel på 

utrustning: 

fyrhjuling med 

bandsats 

Förmåga: 

Särskild resurs för 

transport av 

vatten, person 

eller utrustning i 

terräng. 

 

Exempel på 

utrustning: 

Bandvagn, 

Unimog, etc.  

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     
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 Uppgiften kan genomföras med personella och materiella resurser enligt tabell 2. 

 
Uppgiften kan genomföras efter samverkan med annan räddningsstyrka eller tillförsel av personell 
eller materiell resurs. 

 Uppgiften kan genomföras efter samverkan med andra kommuner eller räddningsförbund. 

 Uppgiften kan ej genomföras. 

 

Trafikolycka 

Förmåga: 

Säker avspärrning 

av väg. 

Säkring av plats 

Stabilisering av 

fordon. 

 

 

Exempel på 

utrustning: 

Avspärrnings-

materiel 

Handverktyg 

Spännband 

 

Förmåga: 

Påbörja losstagning 

högenergikollision. 

 

 

 

 

 

Exempel på utrustning: 

Sax, spridare, bändare 

 

 

Förmåga: 

Losstagning 

högenergikollision. 

Stabilisering 

buss/lastbil. 

 

Avlastningslyft 

 

Exempel på 

utrustning: 

Minisax, extra 

bändare, kilkudde 

 

 

Förmåga: 

Avancerad tung 

räddning 

 

Dellyft 

 

 

 

Exempel på 

utrustning: 

Arbetsplattform, 

extra 

hydraulverktyg - 

kombi, bändare, 

pump, stöttor, 

högtryckskuddar 

Mora     

Leksand     

Orsa     

Vansbro     

Älvdalen     

Särna     

Idre     

Dala-Järna     
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 Uppgiften kan genomföras med personella och materiella resurser enligt tabell 2. 

 

Specialförmågor 

M
o

ra
 

Le
k

sa
n

d
 

O
rs

a 

V
an

sb
ro

 

Ä
lv

d
al

e
n

 

S
är

n
a 

Id
re

 

D
al

a-
Jä

rn
a 

Drönare         

Gasflaskskytte         

Rappellering         

Jordning av 

kontaktledning 

        

Djurräddning         

Högtryckssläcksystem         

Indikering (Farliga 

ämnen) 

        

Enklare 

personsanering 

 

        

Vattenförsörjning 

Motorspruta 

        

Vattenförsörjning 

Tankbil  

        

Restvärdesräddning         

Färskvattentank         

Lättskum         

 

6.3.7 FÖRMÅGA SOM FÖRBUNDET AVSER SKAFFA 
Den förmåga som redovisas i tabellen är förmågan idag. Under mandatperioden avser förbundet, utifrån 

den riskanalys som genomförts, att i första hand öka förmågan i den norra delen. Det handlar dels om att 

snabbare respondera till den nödställde genom att införa första insatsperson, det vill säga en brandman 

eller ett befäl med eget utryckningsfordon och anspänningstid på 90 sekunder. Även om prioriteten är 

norra delen avser förbundet att minska insatstiden även på andra stationer som idag saknar motsvarande 

90-sekundersberedskap.  

Självständig förmåga till rökdykning finns enbart under turistsäsongen idag i Idre, vilket innebär att det 

krävs förstärkning för att uppnå rätt numerär övriga delar av året. Att självständigt genomföra 

rökdykarinsats året om är en förmåga som förbundet avser skaffa på station Idre.  

Vattenförsörjning med tankbil är viktigt, särskilt vid bränder i byggnader där spridningsrisken kan vara 

överhängande eller vid mark- och skogsbränder. Station Idre saknar denna förmåga idag, men med 

anledning av den expansion som sker avser förbundet skaffa förmåga till vattenförsörjning med tankbil 

även på station Idre.  

  



Sida 36 av 51 
2019-12-02 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

6.3.8 INSATSKARTOR 
Tiden från att en olycka inträffar till dess att den första skadebegränsande åtgärden kan sättas in är oftast 
avgörande. Begreppet insatstid används ofta för att beskriva detta. Insatstid definieras som summan av 
anspänningstid och körtid. Anspänningstiden är den tid från att larmet går till dess att utryckningsfordonen 
ska ha lämnat stationen. Körtiden är som det låter, den tid det tar för utryckningsfordonen att köra från 
stationen till skadeplatsen. 
 
För att tydliggöra insatstiden på ett lätt och överskådligt sätt har insatskartor tagits fram med hjälp av 
körtidsberäkningar i SOS webbkarta (ResQmap). 
 
Vid beräkning så har orternas respektive brandstation använts som utgångspunkt, i verkligheten kan därför 
de gränser som visas i kartorna variera något i de områden där första insatsperson (FIP) eller första 
insatsbefäl (FIB) används eftersom de är rörliga inom sina respektive områden. Där ingen första enhet finns 
motsvarar däremot gränserna verkligheten i den utsträckning det är möjligt. 
 
För samtliga insatskartor gäller följande gränser för insatstiden: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hur stor andel av befolkningen (bofasta) inom respektive distrikt (kommun) som får hjälp inom en viss tid 
visas i stapeldiagram under kartorna. Färgerna motsvarar insatstiden.  
 
  

   0 - 10 minuter 

 10 - 20 minuter 

 20 – 30 minuter 

     > 30 minuter 
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Mora 

Heltid, anspänningstid 90 sekunder. 
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Leksand: 
FIB och FIP, anspänningstid 90 sekunder.   

 

55,6

95,98 99,63

0,37
0

20

40

60

80

100

0-10 min 10-20 min 20-30 min > 30 min

Befolkningstäckning Leksands kommun (%)
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Vansbro 

Deltid Vansbro, anspänningstid 7 minuter. 

 

13,46

65,52

92,19

7,81

0

20
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0-10 min 10-20 min 20-30 min > 30 min

Befolkningstäckning Vansbro kommun (%)
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Vansbro 

FIP Dala-Järna, anspänningstid 90 sekunder. 

 

34,04

81,31

95,64
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Orsa 
Deltid, anspänningstid 5 minuter. 

66,67

95,28 93,56

1,44
0
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0-10 min 10-20 min 20-30 min > 30 min

Befolkningstäckning Orsa kommun (%)
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Älvdalen 
Deltid Älvdalen, anspänningstid 5 minuter. 
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Älvdalen 
Deltid Särna, anspänningstid 5 minuter. 
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Älvdalen 
Deltid Idre, anspänningstid 10 minuter. 
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6.3.9 ÖVNINGSVERKSAMHET 
För att upprätthålla och öka den operativa personalens kompetens ska regelbunden övning och utbildning 
genomföras. Övningsverksamheten ska anpassas utifrån den förmåga som förväntas av respektive 
räddningsstyrka och individ. 
 
Den aktuella riskbilden som identifierats, mål i detta handlingsprogram och erfarenheter från tidigare 
insatser ska ligga till grund för inriktningen på utbildnings- och övningsverksamheten. 
 
Övningarna ska dokumenteras, både innehåll och vilken personal som deltagit. Kontinuerlig uppföljning av 
övningsverksamheten ska genomföras för att säkerställa att enskilda räddningsstyrkor och individer har 
tillräcklig kompetens för att kunna genomföra sina operativa uppgifter. 
 

6.3.10 FÖRMÅGA UNDER HÖJD BEREDSKAP 
Brandkåren har enligt LSO ett ansvar att under höjd beredskap skydda och rädda befolkningen och civil 
egendom från verkningar av krig. Utöver det normala ansvaret i fredstid ska brandkåren då även ha 
förmåga att:  
 

• Upptäcka, märka ut och röja farliga områden.  
• Indikera, sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. 
• Ge första hjälpen, transportera skadade samt bistå i befolkningsskyddet.  

 
I nuläget saknar brandkåren denna förmåga, målet är dock att öka kunskapen om höjd beredskap och krig. 
För att möjliggöra en förmågeökning kopplat till kraven i lagstiftningen krävs stöd och hjälp från staten, 
både kunskapsmässigt och ekonomiskt.  
 
Under mandatperioden kommer samtlig personal att krigsplaceras inom organisationen vilket gör att 
numerären på beredskapen kan öka i händelse av höjd beredskap eller krig.  
 

6.3.11 ALARMERING OCH VARNING TILL ALLMÄNHETEN 
I normalfall larmar allmänheten brandkåren genom SOS Alarm via 112. SOS Alarm förmedlar därefter 
inkomna larm till aktuell räddningsstyrka. Räddningschef i beredskap har dessutom medlyssning på 
inkommande 112-samtal. Minst två av varandra oberoende larmvägar för utalarmering av 
räddningsstyrkorna ska finnas, varav den ena är via RAKEL. 
 
Brandkåren ska från fasta och mobila ledningsplatser ha möjlighet till radiosamband med egna och 
samverkande kommunala och statliga räddningsenheter via RAKEL-systemet.  
 
Vid störningar eller avbrott i 112-trafiken ska SOS Alarm informera räddningschef i beredskap (RCB). 
Beroende på omfattningen av störningen eller avbrottet beslutar RCB om vilka åtgärder som ska vidtas. 
Exempel på åtgärder kan vara utplacering av fordon med kommunikationsradio på strategiska platser och 
informationsmeddelande (VMA) till allmänheten.  
 
Allmänheten ska vid allvarliga olyckshändelser, stora samhällsstörningar och extraordinära händelser kunna 
varnas och informeras. När beslut om att allmänheten ska varnas aktiveras Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA). Ett VMA kan föregås av varningssignal från någon av de tyfoner som är utplacerade i 
landet. Inom förbundet finns tyfoner i Mora, Älvdalen och längs österdalälven från Åsen och nedströms till 
Garberg. Ett VMA kan även sändas utan varningssignaler. 
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För situationer som inte innebär omedelbar eller inom kort förestående fara kan informationsmeddelande 
sändas ut för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. Meddelandet kan 
sändas ut via lokal- eller riksradio genom att begära programbrytning. Även via TV och nyhetssändningar 
kan meddelandet ges. 
 

Typ av meddelande Betyder 

Signal ”Viktigt meddelande” 
 
Består av 7 sekunder långa signaler som omväxlingsvis följs av 14 sekunders 
tystnad. Signalerna upprepas i minst 2 minuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gå inomhus. 
• Stäng dörrar, 

fönster och 
ventilation. 

• Lyssna på Sveriges 
radio P4 för mer 
information. 

• Läs och följ 
instruktionerna 
noga. 

Signal ”Faran över” 
 
Faran över signaleras med en 30 sekunder lång signal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Faran är över. 

 
 
Signalen ”Viktigt meddelande” kan aktiveras från brandstationerna i Mora och Älvdalen eller från SOS 
Alarm. Beslut om att aktivera VMA kan fattas av polisen, SOS Alarm, smittskyddsläkare, räddningsledare 
samt ledningen för anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO. Beslut om 
informationsmeddelande kan fattas av flera aktörer. 
 
Signalen ”Viktigt meddelande” följt av ”Faran över” provas av brandkåren kl. 15:00 första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december. 
 
 
  

7 7 7 

14 14 

30 
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6.3.12 BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 
Inom förbundet, i centralorterna och i vissa byar utanför ska det finnas ett ändamålsenligt antal 
brandposter anslutna till kommunens vattenledningsnät. Det är de enskilda kommunerna som ansvarar för 
att en ändamålsenlig brandvattenförsörjning finns, brandkåren stödjer kommunerna i vad som är 
ändamålsenligt och ska därför ges tillfälle till yttrande i samband med framtagande av nya detaljplaner och 
markexploatering. 
 
Inom förbundet används ett alternativsystem med utglesning av brandposter. För att detta ska vara möjligt 
måste brandkåren förfoga över en tankbil i aktuellt område med minst 10 m3 tankvolym. I Mora, Leksand 
och Vansbro krävs två tankbilar med vardera minst 10 m3 tankvolym på respektive station. 
 
I Leksand finns två särskilda anläggningar med brandvattenpumpar och ledningssystem från sjön Siljan. En 
av dessa finns i Tällberg och den andra vid Lugnetområdet i Leksand (vid Tegera arena). Syftet är att 
förstärka den befintliga brandvattenförsörjningen. Leksands kommun ansvarar för drift och skötsel av 
anläggningarna. 
 

6.3.13 INSATSPLANERING 
Brandkåren ska arbeta aktivt för att insatsplaner upprättas på de objekt där det bedöms nödvändigt. Syftet 
med insatsplanerna är att räddningsstyrkans insats ska kunna ske snabbare och med högre effektivitet.  
 
Det finns två nivåer av insatsplanering i förbundet. 
 
Nivå 1: Objektskort 
Nivå 2: Insatsplan 
 
Objektskorten innehåller kortfattad information om kontaktpersoner, särskilda risker, 
brandvattenförsörjning, nyckelboxar, m.m. Insatsplaner är mer omfattande och innehåller objektspecifik 
information till exempel risker samt ritningar som visar brandcellsgränser, angreppsvägar, rökluckor, m.m. 
 
Brandkårens ambition är att enklare objektskort ska finnas för alla automatlarmsobjekt. Insatsplaner ska 
upprättas för större och mer komplexa objekt utifrån behov, detta omfattar bland annat större industrier, 
2:4 anläggningar och sevesoverksamheter samt kulturbyggnader. Framtagandet av dessa ska ske i 
samarbete med verksamheterna, för  
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7 Brandkårens målsättningar 
7.1 VERKSAMHETENS VISION 
Brandkåren Norra Dalarnas logga kännetecknas av de två dalapilarna. Varje pilsände representerar 
verksamhetens ledord ”Trygghet, Omtanke, Framåtanda och Stolthet”. Brandkåren Norra Dalarna strävar 
genom dessa till att arbeta för ett tryggt och säkert samhälle för alla invånare i kommunalförbundet. 

 

7.2 PRESTATIONSMÅL 
För att uppfylla säkerhetsmålen har ett antal prestationsmål utformats. Prestationsmålen har i så stor 
utsträckning som möjligt utformats så att de ska vara möjliga att följa upp. 
 
 

7.3 PRESTATIONSMÅL FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 
 
Säkerhetsmål:  
Antalet människor som skadas eller omkommer i olyckor ska årligen minskas, genom att kunskapen och 
förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder kontinuerligt ska öka. 
Målet är att den enskilde alltid ska kunna genomföra den första skadebegränsande åtgärden vid en olycka. 
 

7.3.1 PRESTATIONSMÅL F-1 
En tillsynsplan ska årligen upprättas. Tillsynsplanen ska beskriva årets tillsynsverksamhet och hur den är 
planerad. Varje år ska tillsyn genomföras på minst 20 % av objekten som omfattas av skriftlig redogörelse.  
 

7.3.2 PRESTATIONSMÅL F-2 
Brister som upptäcks vid tillsyn ska föreläggas i syfte att åstadkomma ett skäligt brandskydd. Brandkåren 
ska till 100 % följa upp de krav som ställs i förelägganden. 
 

7.3.3 PRESTATIONSMÅL F-3 
Brandkåren ska informera allmänheten minst en gång vart tredje år om de särskilda risker som finns vid 
verksamheter som omfattas av 2 kap. 4 § i LSO och vilken förmåga brandkåren har för att hantera dessa. 
 

7.3.4 PRESTATIONSMÅL F-4 
Brandkåren ska tillhandahålla grundläggande brandskyddsutbildning till medlemskommunerna. 
Utbildningen ska syfta till att stärka brandskyddet inom kommunens verksamheter. 
 
  

Figur 9. Brandkåren Norra Dalarnas ledord. 
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7.3.5 PRESTATIONSMÅL F-5 
Brandkåren ska genom information, rådgivning, möten och en levande dialog verka för att andelen 
bostäder med fungerande brandvarnare och tillgång till brandsläckutrustning ökar varje år.  
 

7.3.6 PRESTATIONSMÅL F-6 
Skolungdomar ska utbildas i förebyggande brandskydd. Brandskyddsföreningens koncept Flammys 
brandskola ska genomföras för elever i årskurs 2 och Upp i rök ska genomföras för elever i högstadiet. Detta 
ska genomföras varje år. 
 

7.3.7 PRESTATIONSMÅL F-7/O-7 
Genom omvärldsbevakning, utbildning och övning ska kunskapen kring ny teknik ständigt öka. Exempel på 
ny teknik är litiumbatterier i elbilar och batterilager. 
 
 

7.4 PRESTATIONSMÅL FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 
 
Säkerhetsmål:  
Brandkåren Norra Dalarna ska kunna leda och hantera olyckor på ett effektivt och professionellt sätt i syfte att 
så snabbt som möjligt bryta skadeutvecklingen när den enskildes förmåga inte längre räcker till. Detta genom 
egna räddningstjänståtgärder, genom samverkan inom och med andra kommuner samt genom samverkan 
med andra myndigheter och organisationer. 
 

7.4.1 PRESTATIONSMÅL O-1 
Ett ansvarigt befäl med förmåga och mandat att fatta beslut, ska bedöma omfattning, komplexitet och 
resursbehov av inkommande larm senast inom 90 sekunder. 
 

7.4.2 PRESTATIONSMÅL O-2 
Övningar för räddningstjänstpersonalen genomförs enligt för varje år framtagen övnings- och 
utbildningsplan. Samtliga övningar ska planeras, dokumenteras och utvärderas med avseende på kvalité.’ 
 

7.4.3 PRESTATIONSMÅL O-3 
För att tillse en robust och uthållig förmåga att leda flera samtidiga och komplexa insatser ska brandkåren 
under mandatperioden säkerställa en tillfredsställande systemledning.  
 

7.4.4 PRESTATIONSMÅL O-4 
Beredskapen i förbundets norra delar ska stärkas för att kunna möta en ökad riskbild i området. 
 

7.4.5 PRESTATIONSMÅL O-5 
Förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet inom organisationen ska tillskapas. Exempelvis kan 
ombyggnationer i omklädningsrum krävas, även andra anpassningar kan vara aktuella.  
 

7.4.6 PRESTATIONSMÅL O-6 
Det ska säkerställas att numerären på beredskapen kan öka i händelse av höjd beredskap eller krig. Samtlig 
personal ska därför krigsplaceras inom organisationen. 
 

7.4.7 PRESTATIONSMÅL F-7/O-7 
Genom omvärldsbevakning, utbildning och övning ska kunskapen kring ny teknik ständigt öka. Exempel på 
ny teknik är litiumbatterier i elbilar och batterilager. 
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7.5 PRESTATIONSMÅL FÖR UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL 
 
Säkerhetsmål:  
Erfarenhetsåterföring ska höja kvaliteten och effektiviteten på kommunen avseende olycksförebyggande och 
olyckshanterande arbete samt ligga till grund för externa aktörers åtgärder och handlande efter en olycka. 
 

7.5.1 PRESTATIONSMÅL U-1 
Brandkåren ska skapa underlag för framtida förbättringar och ökat skydd mot olyckor genom att 
erfarenheter, lärdomar, statistik och åtgärdsförslag från händelserapporter och olycksundersökningar 
delges ansvariga myndigheter, exempelvis MSB och Trafikverket. 
 

7.5.2 PRESTATIONSMÅL U-2 
I samband med årsbokslut ska prestationsmål i handlingsprogrammet följas upp. Deluppföljning och 
prognos ska redovisas vid halvårsbokslut. 
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8 Uppföljning 
 

8.1 UPPFÖLJNING OCH MÅLUPPFYLLNAD 
Direktionen för kommunalförbundet ansvarar för att målen i handlingsprogrammet följs upp och 
utvärderas årligen. Det är dock brandkårens ledningsgrupp och respektive chef som ansvarar för att målen 
uppnås och kontinuerligt följs upp. Förbundsdirektören ska rapportera till direktionen vid års- och 
halvårsbokslut hur arbetet fortskrider. 
 

8.2 UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPROGRAMMET OCH RISKANALYSEN 
Handlingsprogrammet ska revideras minst en gång per mandatperiod. Finns behov kan 
handlingsprogrammet ändras så ofta det behövs på grund av ändrade förhållanden eller politisk styrning av 
verksamheten.  
 
Revidering av förbundets riskanalys enligt LSO sker en gång per mandatperiod.  


