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Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019
Bakgrund
Enligt regeringens proposition 2002/03:119 ska kommunen genom egenkontroll
följa upp och utvärdera den egna verksamheten i enlighet med Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Egenkontrollen ska redovisas till Länsstyrelsen.
Inom Östergötland används sedan 2012 en egenkontroll där ett antal frågor skickas
ut till kommunen för att besvaras. Frågor för egenkontroll och tema för dessa tas
fram i samråd med länets räddningschefer.
Sammanfattning
Kommunen redogör i årets egenkontroll för hur arbetet fungera inom de två
fokusområdena:
 Måluppfyllelse för handlingsprogram
 Förmåga
Byggnads- och räddningstjänsten har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och har
så också gjort.
Beslutsunderlag
Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019 – Mjölby kommun, missiv, 2019-04-16
Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019 – Mjölby kommun, svar, 2019-04-16
Genomförandeplan för framtagande av nytt handlingsprogram trygghet och
säkerhet 2019-2022
Yttrande Byggnads- och räddningsnämnden
Begäran om egenkontroll för skydd mot olyckor 2019. Länstyrelsen Östergötland,
2019-03-04
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsens tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag
till svar på årlig egenkontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv
Datum
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Kommunstyrelsens
2019-04-16
förvaltning

KS/2019:101

Handläggare

Helena Westman
Tfn 0142-859 09

Kommunstyrelsen

Egenkontroll för skydd mot olyckor - Mjölby kommun
2019
Bakgrund
Enligt regeringens proposition 2002/03:119 ska kommunen genom
egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten i enlighet
med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Egenkontrollen ska
redovisas till Länsstyrelsen.
Inom Östergötland används sedan 2012 en egenkontroll där ett antal
frågor skickas ut till kommunen för att besvaras. Frågor för
egenkontroll och tema för dessa tas fram i samråd med länets
räddningschefer.
Sammanfattning
Kommunen redogör i årets egenkontroll för hur arbetet fungera inom
de två fokusområdena:
 Måluppfyllelse för handlingsprogram
 Förmåga
Byggnads- och räddningstjänsten har getts möjlighet att yttra sig i
ärendet och har så också gjort.
Beslutsunderlag
Egenkotroll för skydd mot olyckor 2018 – Mjölby kommun
Genomförandeplan för framtagande av nytt handlingsprogram
trygghet och säkerhet 2019-2022
Yttrande Byggnads- och räddningsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker kommunstyrelsens
förvaltnings förslag till svar på årlig egenkontroll enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
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Byggnads- och räddningsnämnden
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Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande avseende räddningstjänstens del i den av
Länsstyrelsen begärda egenkontrollen för skydd mot olyckor enligt Lag om skydd mot
olyckor 2019.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens yttrande bifogas.

Räddningstjänstens förslag till beslut
Byggnads- och räddningsnämnden godkänner räddningstjänstens yttrande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Begäran

sid 1 (3)

2019-03-04

456-2297-19

Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Enligt sändlista

Begäran om egenkontroll för skydd mot olyckor
2019
Bakgrund
Enligt regeringens proposition 2002/03:119 (sida 73) ska kommunen genom egenkontroll följa
upp och utvärdera den egna verksamheten. Länsstyrelsen skriver yttrande om egenkontrollen.
Inom Östergötland används sedan 2012 en egenkontroll där ett antal frågor skickas ut till
kommunen/räddningstjänstförbundet som ska besvaras.
Tema för dessa tas fram i samråd med länets räddningschefer.

Begäran om egenkontroll
Länsstyrelsen skickar varje år från och med våren 2012 ut ett antal specifika frågor om arbetet
med skydd mot olyckor i kommunerna. Frågorna är olika för olika år i mandatperioden och
blir ett komplement till de mer kvantitativa frågor som ska rapporteras till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap varje år.
Kommunerna/förbundet ska svara på frågorna, behandla svaren i ansvarig nämnd och skicka
svaren till Länsstyrelsen som skriver ett yttrande.
Svaren ger möjlighet till årlig sammanställning och gemensam lägesbild i länet för olika
områden inom arbetet med skydd mot olyckor. Svaren på frågorna för egenkontroll i detta
dokument ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2019-06-15.
Även om inte en traditionell egenkontroll med bl. a. information om måluppfyllnad behöver
tillsändas Länsstyrelsen varje år så är det mycket viktigt att kommunen ändå har en väl
fungerande uppföljning och utvärdering av de mål som finns i handlingsprogrammet för skydd
mot olyckor.
Länsstyrelsen ser gärna att årsredovisningar för länets räddningstjänster i förekommande fall
skickas in till Länsstyrelsen.

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-post:

WEBBPLATS:

Organisationsnummer:

ostergotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270

Begäran
2019-03-04
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Frågor för egenkontroll 2019
Fokus: Måluppfyllnad för handlingsprogram.
Har målen som beslutades i förra mandatperiodens handlingsprogram haft avsedd effekt?
Vilken tidsplan har kommunen/förbundet för framtagande av nya handlingsprogram för
innevarande mandatperiod?

Fokus: Förmåga
Med hänsyn till hanteringen av sommaren 2018 vad gäller brandrisk i skog och mark och till
de slutsatser som dragits i utredningar efter sommaren, vilka slutsatser drar
kommunen/förbundet vad gäller:
-

egen förmåga till beredskap, räddningsinsats och ledning på olika nivåer
och på behoven att utveckla denna inför kommande år?

-

gemensam förmåga i länet till beredskap, räddningsinsats och ledning på
olika nivåer och behoven att utveckla denna inför kommande år?

-

eventuellt behov av utökade samarbeten i länet, även med tanke på andra
större händelser?

-

eventuellt behov av stödinsatser från regional eller nationell nivå?

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därmed underskrifter.

Jenny Knuthammar
Försvarsdirektör

Calle Granström
Handläggare Räddningstjänst
Sändlista:
Finspångs kommun
Kinda kommun
Ydre kommun
Boxholms kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Vadstena kommun

Begäran
2019-03-04

Ödeshögs kommun
Räddningstjänsten Östra Götaland

Kopia till:
Linköping kommun
Norrköpings kommun
Åtvidabergs kommun
Valdemarsviks kommun
Söderköpings kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länets räddningschefer (e-post)
Länsledningen
Akten
Kommunpärm
JK, JP
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Genomförandeplan

Handläggare

Helena Westman

Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2019-2022

Diarienummer

Genomförandeplan

Handläggare

Diarienummer

Helena Westman
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Versionskontroll

Version
Datum

Författare

Version

180103

Helena Westman

1
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Innehåll
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2

Förväntad nytta

Ett av Mjölbys kommunmål är att kommunens invånare ska känna sig allt mer trygga
och säkra. Ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet är
tänkt att bidra till ett väl planerat och riktat arbete inom kommunens samtliga
verksamheter som ska leda till ökad trygghet och säkerhet i kommunen.

3

Uppdrag

Uppdraget är att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt ett förslag på ett
handlingsprogram för trygghet och säkerhet som är väl förankrat i kommunens
samtliga förvaltningar.

4

Mål

Målet är att ta fram ett handlingsprogram utifrån de krav som
framgår genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (LEH). Programmet ska även innehålla kommunens egna krav på det
trygghetsskapande arbetet.
Handlingsprogrammet ska baseras på en Risk- och sårbarhetsanalys
framtagen enligt LEH och LSO.
Färdiga förslag till risk- och sårbarhetsanalys och handlingsprogram ska vara
framtagna och möjliga att anta för kommunfullmäktige senast den 30
oktober 2019.

5

Avgränsningar

Efter framtagandet av handlingsprogrammet avslutas arbetet och de beslutade
dokumenten ägs av kommunfullmäktige. Utförandet av de uppgifter som kommer
framgå av programmet överlämnas till de ansvariga
nämnderna. Uppföljning av programmet sker enligt vad som beskrivs i
programmet.

6

Beröringspunkter

Under slutet av 2018 kommer en uppföljning att göras av det handlingsprogram som
varit gällande för 2015-2018. Resultatet av dessa uppföljningar ska vägas in i arbetet
med det nya handlingsprogrammet.
För att få en bred förankring i kommunen ska samtliga kommunala förvaltningar vara
delaktiga i framtagandet av det nya handlingsprogrammet.

7

Intressenter

Handlingsprogrammet kommer att ha bäring på kommunens samtliga
förvaltningar.

4 (7)

Samråd kring utformningen av programmet ska också ske med närliggande
kommuner, berörda myndigheter och Länsstyrelsen.

8

Beskrivning av genomförandet

8.1 Arbetssätt
Arbetet med handlingsprogrammet kommer att ske i olika delar. Slutresultatet
kommer att bli ett antal olika dokument.
•
•

•
•

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt LEH och LSO
Handlingsprogram Trygg och säker (HP)
o Delområde Kris
o Delområde Säkerhet
o Delområde Trygghet
Delprogram Operativ räddningstjänst
Delprogram Utbildning och övning

RSA tas fram genom analyser gjorda av respektive förvaltning. Resultatet
rapporteras in till och sammanställs av säkerhetssamordnaren för krisberedskap.
HP Trygg och säker och Delprogram Utbildning och övning kommer att tas fram
genom workshops med en arbetsgrupp.
Delprogram Operativ räddningstjänst kommer att tas fram separat
hos Räddningstjänsten. Räddningstjänsten kommer dock också att medverka i
arbetsgruppen för framtagandet av de övriga programmen.
8.2 Tidplan
Datum

Aktivitet

Deltagare

Fram till 1
maj

Ta fram statistik och underlag för RSA

Säkerhetssamordnare
kris

Fram till 1
maj

Ta fram kommunikationsplan för färdiga Säkerhetssamordnare
dokument
kris

23 maj

Utskick av underlag och
redovisningsmallar för RSA

Säkerhetssamordnare
kris och ansvariga på
förvaltningar

20 sept

Avstämning strategiska nätverket

Strategiska nätverket

22 okt

Sista dagen inlämning RSA-underlag

Säkerhetssamordnare
kris och ansvariga på
förvaltningar

19 nov

Färdigt förslag på RSA till strategiska

Strategiska nätverket

2018
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nätverket

6 (7)

4 dec

Avstämning strategiska nätverket

Strategiska nätverket

21 dec

Sista dagen för kommentarer RSA

Strategiska nätverket

29 jan

Workshop 1

Arbetsgrupp

Feb

Avstämning strategiska nätverket

Strategiska nätverket

12 feb

Workshop 2

Arbetsgrupp

Fram till 28
feb

Förslag på Utbildnings- och övningsplan
tas fram

Säkerhetssamordnare
kris

Fram till 28
feb

Förslag på Handlingsprogram tas fram

Säkerhetssamordnare
kris

Fram till 28
feb

Förslag på delprogram operativ
räddningstjänst tas fram

Räddningstjänsten

28 feb

Färdiga dokument skickas ut till
arbetsgruppen

Arbetsgrupp

19 mars

Workshop Samlat dokument

Arbetsgrupp

12 april

Färdigt förslag på Handlingsprogram

Säkerhetssamordnare
kris

April

HP på remiss till nämnder och externa
berörda aktörer

Nämnderna,
Länsstyrelsen, Polisen,
Region Östergötland,
Linköping, Motala,
Boxholm, Ödeshög,
Vadstena

Maj

Avstämning strategiska nätverket

Strategiska nätverket

Augusti

Sista inlämningsdag remiss HP

Nämnderna,
Länsstyrelsen, Polisen,
Region Östergötland,
Linköping, Motala,
Boxholm, Ödeshög,
Vadstena

September

Avstämning strategiska nätverket

Strategiska nätverket

September

RSA godkännas av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Oktober

HP godkännas av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

November

HP godkännas av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2019

8.3 Kvalitetssäkring och uppföljning
Under arbetets gång kommer regelbundna avstämningar att ske med kommunens
strategiska nätverk för trygghet och säkerhet för att bevaka att det fortlöper enligt
tidsplan och att det finns tillgång till de resurser som krävs.
8.4 Kommunikation
En kommunikationsplan kommer att tas fram för det färdiga handlingsprogrammet.
Kommunikationsplanen ska behandla hur handlingsprogrammet ska spridas såväl
internt som externt.
8.5 Överlämnade
Överlämning av handlingsprogrammet sker till ansvariga nämnder efter att
kommunfullmäktige fattat beslut om gällande dokument. Hur denna
överlämning ska gå till, utöver avisering till nämnderna, ska framgå av
kommunikationsplanen.
Handlingsprogrammet överlämnas även till utsedd ansvarig för uppföljning av
programmet.

9

Organisation för arbetet

Styrgrupp: Strategiska nätverket för trygghet och säkerhet
Ansvarig för genomförandet: Säkerhetssamordnare Kris
Arbetsgrupp: Representanter för
• Kommunstyrelsens förvaltning
• Byggnadskontoret
• Kultur- och fritidsförvaltningen
• Miljökontoret
• Omsorgs- och socialförvaltningen
• Räddningstjänsten
• Service- och teknikförvaltningen
• Utbildningsförvaltningen
• Säkerhet och brottsförebyggande

10 Budget
Kostnader för arbetet, så som lokaler, kost och liknande, belastas
kommunens trygghets- och säkerhetskonto. Kommunens förvaltningar står för den
egna arbetskostnaden vid deltagandet.
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Svar
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2019-04-16

KS/2019:101

Handläggare

Helena Westman
Tfn 0142-859 09

Länsstyrelsen Östergötland

Egenkontroll för skydd mot olyckor - Mjölby kommun 2019

Bakgrund
Enligt Lag om skydd mot olyckor och regeringens proposition 2002/03:119 ska kommunen
genom egenkontroll följa upp och utvärderar den egna verksamheten. Egenkontrollen ska
rapporteras till Länsstyrelsen.
Fokus: Måluppfyllelse för handlingsprogram
 Har målen som beslutades i förra mandatperiodens handlingsprogram haft avsedd effekt?
Svar:
I Mjölby kommun finns ett handlingsprogram innehållandes samtliga frågor inom
trygghets- och säkerhetsområdet. Programmet följs årligen upp genom att samtliga
nämnder får rapportera in sitt arbete med trygghet och säkerhet under året.
Sammanställningen av dessa redovisningar visar att kommunen under mandatperioden
uppfyllt strax över 70 procent av de satta målen i programmet. Vid en uppföljning av
endast det kapitel av handlingsprogrammet som handlar om säkerhet och
olycksförebyggande så är måluppfyllelsen 71 procent. Aktiva omvärderingar har gjorts
kring enskilda målsättningar under mandatperioden varvid en 100 procentig
måluppfyllelse inte varit möjlig.
Effekten de mål som sattes i handlingsprogrammet för 2014-2018 är svåra att mäta.
Utifrån statistik om antal sjukhusvårdade på grund av olycka i kommunen kan
konstateras att en minskning skedde under perioden.
Diagram 1. Antalet personer som vårdats på sjukhus minst ett dygn till följd av skador i
Mjölby kommun, 2008-2017. Källa: Socialstyrelsen

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(4)
Datum

Diarienummer

I delprogram Räddningstjänst har kommunen antagit en målkedja bestående av i tur och
ordning: nationella mål, kommunmål, inriktningsmål säkerhet och olycksförebyggande
samt slutligen verksamhetsmål för den olycksförebyggande och operativa verksamheten.
I tabellen nedan redovisas måluppfyllnad och exempel på genomförda aktiviteter för
verksamhetsmål för den olycksförebyggande och operativa verksamheten.
Mål
Olycksförebyggande verksamhet
Medborgare, företag och andra
verksamhetsutövare ska uppleva kommunens
olycksförebyggande tillsyn stödjande för att
leva upp till lagstiftningens krav
Genom tillståndsprövning ska god säkerhet
uppnås vid hantering av brandfarliga och
explosiva ämnen
Ett bra brandskydd i nya och ombyggda
byggnader ska uppnås genom tydligt fokus på
brandskydd i byggprocessen
Risker ska kartläggas och beaktas i
kommunens fysiska planering
Arbetet med rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av eldstäder och
imkanaler ska öka skyddet mot
eldstadsrelaterade bränder
Genom olycksundersökningar ska lärdom
dras och skapa förutsättningar för att minska
risken för att nya olyckor sker
Den enskilde ska erbjudas information,
rådgivning och utbildning för att underlätta
arbetet med att uppfylla målen i
handlingsprogrammet samt de skyldigheter
som finns enligt gällande lagar
Medborgaren ska enkelt kunna lämna
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Aktiviteter

Måluppfyllnad

Nytillsatt tjänst brandinspektör.
Tillsynsplan antagen och genomförd för
perioden. Kortare handläggningstider.

Uppfyllt

Nytillsatt tjänst brandinspektör. Utbildat
ytterligare en person i tillståndsgivning.
Kortare handläggningstider.
Nytillsatt tjänst brandinspektör. Utökat
samarbetet med byggnadskontoret och
tätare samverkan i byggprocessen.
Kortare handläggningstider.
Nytillsatt tjänst brandinspektör. Utökat
samarbetet med byggnadskontoret och
tätare samverkan i planprocessen.
Rengöring och brandskyddskontroller
ligger i fas med plan.

Uppfyllt

Följer kriterierna för när och hur
olycksundersökningar genomförs.

Uppfyllt

Förstärkt Rtj förmåga att utbilda
kommunmedborgare. Ligger högt över
median för riket vad gäller antal
utbildade.

Uppfyllt

Behandlat de (få) ärenden som inkommit i

Uppfyllt

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Datum

information om upptäckta olycksrisker som
berör kommunens verksamheter, mark,
byggnader och anläggningar
Operativ verksamhet
Arbetet ska bedrivas med moderna och säkra
metoder av personal med erfoderlig
utbildning

Räddningstjänsten ska vara flexibel , där de
operativa resurserna anpassas efter den
rådande situationen och de behov som
föreligger samt inrikta insatserna på att rädda
liv, egendom och miljö

Utefter rådande riskförhållanden snabbt
kunna bryta olycksförloppet vid en
räddningsinsats

Diarienummer

kommunens publika rapporteringsmodul
för olycksrisker.

Övningsverksamheten fortlöper i enlighet
med framtagen målplan för
räddningspersonal. Certifierings- och
lagreglerade kompetensutbildningar har
genomförs för samtlig personal. Släckbilar
och övriga räddningsfordon med
tillhörande räddningsutrustning har bytts
ut enligt framtagen plan.
Förstärkt arbetet och förutsättningarna
vad gäller bakre ledning efter rådande
och befintlig bemanning inom
organisationen. Arbetet med att se över
möjligheten till en bakre ledning 24-7 i
samarbete med andra kommuner inom
länet har inletts.
Responstiden har under perioden stadigt
sjunkit och ligger idag klart under
målsättningen på 10 minuter. Till del kan
detta härröras till den uppgraderade
utalarmeringsutrustningen som
införskaffats under mandatperioden.

Uppfyllt

Delvis

Uppfyllt

Som en särskild satsning under mandatperioden formulerades en önskan om att utarbeta
ett system för att tydligare dra lärdom av olycksundersökningar. Räddningstjänsten har
idag en ännu tydligare rutin för detta. Processägaren för huvudprocessen Förbereda och
utföra räddningsinsats är idag mottagare av alla olycksundersökningar som genomförs
och den som ansvarar för att rätt åtgärder initieras och följs upp efter en undersökning.


Vilken tidsplan har kommunen/förbundet för framtagande av nya handlingsprogram för
innevarande mandatperiod?

Svar:
Kommunens plan för framtagande av ny handlingsplan bifogas.
Fokus: Förmåga
Med hänsyn till hanteringen av sommaren 2018 vad gäller brandrisk i skog och mark och till
de slutsatser som dragits i utredningar efter sommaren, vilka slutsatser drar
kommunen/förbundet vad gäller:


egen förmåga till beredskap, räddningsinsats och ledning på olika nivåer och på behoven att
utveckla denna inför kommande år?
Svar:

I egenkontrollen för 2016 redovisade kommunen sin förmåga att hantera 3 olika
scenarion. Det första scenariot gällde en omfattande skogsbrand. För en mer ingående
beskrivning hur styrkeuppbyggnad, samverkan, ledning och uthållighet mm ser ut så
hänvisar vi till 2016 års egenkontroll. Förutsättningarna för vår kommun har sedan dess
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ändrats i den meningen att vi har stärkt vår egen förmåga genom att utarbetat en
resurspärm och förbättrat insatsstöd. Faktum kvarstår att vi idag är en liten
räddningstjänst som saknar en bakre ledning 24-7. Frågan har sedan förra årets
extremtorka och brandrisk aktualiserats än mer och ett arbete har inletts för att se över
möjligheten till att stärka vår förmåga. Räddningstjänsten har lyft frågan från
tjänstemannanivå till politiken och ansvarig nämnd, Byggnads- och räddningsnämnden.
Ett besök med ansvariga politiker och tjänstemän är inplanerat på RC-Lambohov som ett
led i att komma framåt i frågan.


gemensam förmåga i länet till beredskap, räddningsinsats och ledning på olika nivåer och
behoven att utveckla denna inför kommande år?
Svar:

Det arbete som just nu pågår inom Räddsam-E vad gäller samordnade
förstärkningsresurser till andra län samt förmåga att ta emot hjälp inom det egna länet är
positivt. I dagsläget anser kommunen att de åtgärderna bör landa och förankras
inledningsvis. Konstateras kan att RTÖG är den organisation inom länet med störst
möjligheter och resurser att samordna den gemensamma förmågan. Fjolårets händelser
och arbeten visade att förbundet kunde och tog det ansvaret.


eventuellt behov av utökade samarbeten i länet, även med tanke på andra större händelser?
Svar:

Befintligt samverkansavtal inom ramen för Räddsam-E möjliggör detta redan idag.
Avtalet säger att kommunerna hjälper varandra vid möjlighet. En sårbarhet i detta är
naturligtvis att den hjälpande kommunen kan vara upptagen av eget uppdrag. I dag har
Mjölby och Boxholms kommun ett nära samarbete genom ett civilrättsligt avtal. Denna
samarbetsform stärker vår initiala förmåga men över tid finns naturligtvis begränsningar
vad gäller bemanning och kompetens. Sedan en tid har de närmsta grannkommunerna till
Mjölby börjat undersöka möjligheten till tätare former av samverkan sinsemellan.


eventuellt behov av stödinsatser från regional eller nationell nivå?
Svar:

Vid en stor händelse har Samverkan Östergötland en betydelsefull roll för Mjölby
kommun som förhållandevis liten kommun. Det som förväntas av Samverkan
Östergötland är att fördela resurser inom de områden som behövs. Länsstyrelsen bör
ansvara för att samordningen på regional nivå fungerar som det är tänkt. Detta genom att
leda samarbetet med ett helhetsperspektiv i fokus.
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Handläggare

Jan-Erik Forsén
Tel. 0142-85406

Egenkontroll 2019
Fokus: Måluppfyllnad för handlingsprogram – delprogram

Räddningstjänst

I delprogram Räddningstjänst har kommunen antagit en målkedja bestående
av i tur och ordning: nationella mål, kommunmål, inriktningsmål säkerhet och
olycksförebyggande samt slutligen verksamhetsmål för den olycksförebyggande och
operativa verksamheten.
I tabellen nedan redovisas måluppfyllnad och exempel på genomförda
aktiviteter för verksamhetsmål för den olycksförebyggande och operativa
verksamheten.
Mål

Aktiviteter

Måluppfyllnad

Medborgare, företag och andra
verksamhetsutövare ska uppleva
kommunens olycksförebyggande tillsyn
stödjande för att leva upp till lagstiftningens
krav

Nytillsatt tjänst brandinspektör.
Tillsynsplan antagen och genomförd för
perioden. Kortare handläggningstider.

Uppfyllt

Genom tillståndsprövning ska god säkerhet
uppnås vid hantering av brandfarliga och
explosiva ämnen

Nytillsatt tjänst brandinspektör.
Utbildat ytterligare en person i
tillståndsgivning. Kortare
handläggningstider.

Uppfyllt

Ett bra brandskydd i nya och ombyggda
byggnader ska uppnås genom tydligt fokus
på brandskydd i byggprocessen

Nytillsatt tjänst brandinspektör. Utökat
samarbetet med byggnadskontoret och
tätare samverkan i byggprocessen.
Kortare handläggningstider.

Uppfyllt

Olycksförebyggande verksamhet
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Risker ska kartläggas och beaktas i
kommunens fysiska planering

Nytillsatt tjänst brandinspektör. Utökat
samarbetet med byggnadskontoret och
tätare samverkan i planprocessen.

Uppfyllt

Arbetet med rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av eldstäder och
imkanaler ska öka skyddet mot
eldstadsrelaterade bränder

Rengöring och brandskyddskontroller
ligger i fas med plan.

Uppfyllt

Genom olycksundersökningar ska lärdom
dras och skapa förutsättningar för att
minska risken för att nya olyckor sker

Följer kriterierna för när och hur
olycksundersökningar genomförs.

Uppfyllt

Den enskilde ska erbjudas information,
rådgivning och utbildning för att underlätta
arbetet med att uppfylla målen i
handlingsprogrammet samt de skyldigheter
som finns enligt gällande lagar

Förstärkt Rtj förmåga att utbilda
kommunmedborgare. Ligger högt över
median för riket vad gäller antal
utbildade.

Uppfyllt

Medborgaren ska enkelt kunna lämna
information om upptäckta olycksrisker som
berör kommunens verksamheter, mark,
byggnader och anläggningar

Behandlat de (få) ärenden som
inkommit i kommunens publika
rapporteringsmodul för olycksrisker.

Uppfyllt

Arbetet ska bedrivas med moderna och
säkra metoder av personal med erfoderlig
utbildning

Övningsverksamheten fortlöper i
enlighet med framtagen målplan för
räddningspersonal. Certifierings- och
lagreglerade kompetensutbildningar
har genomförs för samtlig personal.
Släckbilar och övriga räddningsfordon
med tillhörande räddningsutrustning
har bytts ut enligt framtagen plan.

Uppfyllt

Räddningstjänsten ska vara flexibel , där de
operativa resurserna anpassas efter den
rådande situationen och de behov som

Förstärkt arbetet och förutsättningarna
vad gäller bakre ledning efter rådande
och befintlig bemanning inom
organisationen. Arbetet med att se över
möjligheten till en bakre ledning 24-7 i

Delvis

Operativ verksamhet
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föreligger samt inrikta insatserna på att
rädda liv, egendom och miljö

samarbete med andra kommuner inom
länet har inletts.

Utefter rådande riskförhållanden snabbt
kunna bryta olycksförloppet vid en
räddningsinsats

Responstiden har under perioden
stadigt sjunkit och ligger idag klart
under målsättningen på 10 minuter. Till
del kan detta härröras till den uppgraderade utalarmeringsutrustningen
som införskaffats under
mandatperioden.

Uppfyllt

Som en särskild satsning under mandatperioden formulerades en önskan om
att utarbeta ett system för att tydligare dra lärdom av olycksundersökningar.
Räddningstjänsten har idag en ännu tydligare rutin för detta. Processägaren
för huvudprocessen Förbereda och utföra räddningsinsats är idag mottagare av
alla olycksundersökningar som genomförs och den som ansvarar för att rätt
åtgärder initieras och följs upp efter en undersökning.

Fokus: Förmåga

Med hänsyn till hanteringen av sommaren 2018 vad gäller brandrisk i skog
och mark och till de slutsatser som dragits i utredningar efter sommaren,
vilka slutsatser drar kommunen/förbundet vad gäller:
- egen förmåga till beredskap, räddningsinsats och ledning på olika nivåer
och på behoven att utveckla denna inför kommande år?
Svar: I egenkontrollen för 2016 redovisade kommunen sin förmåga att
hantera 3 olika scenarion. Det första scenariot gällde en omfattande
skogsbrand. För en mer ingående beskrivning hur styrkeuppbyggnad,
samverkan, ledning och uthållighet mm ser ut så hänvisar vi till 2016 års
egenkontroll. Förutsättningarna för vår kommun har sedan dess ändrats i den
meningen att vi har stärkt vår egen förmåga genom att utarbetat en
resurspärm och förbättrat insatsstöd. Faktum kvarstår att vi idag är en liten
räddningstjänst som saknar en bakre ledning 24-7. Frågan har sedan förra
årets extremtorka och brandrisk aktualiserats än mer och ett arbete har inletts
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för att se över möjligheten till att stärka vår förmåga. Räddningstjänsten har
lyft frågan från tjänstemannanivå till politiken och ansvarig nämnd,
Byggnads- och räddningsnämnden. Ett besök med ansvariga politiker och
tjänstemän är inplanerat på RC-Lambohov som ett led i att komma framåt i
frågan.
- gemensam förmåga i länet till beredskap, räddningsinsats och ledning på
olika nivåer och behoven att utveckla denna inför kommande år?
Svar: Det arbete som just nu pågår inom Räddsam-E vad gäller samordnade
förstärkningsresurser till andra län samt förmåga att ta emot hjälp inom det
egna länet är positivt. I dagsläget anser kommunen att de åtgärderna bör
landa och förankras inledningsvis. Konstateras kan att RTÖG är den
organisation inom länet med störst möjligheter och resurser att samordna den
gemensamma förmågan. Fjolårets händelser och arbeten visade att förbundet
kunde och tog det ansvaret.
- eventuellt behov av utökade samarbeten i länet, även med tanke på andra
större händelser?
Svar: Befintligt samverkansavtal inom ramen för Räddsam-E möjliggör detta
redan idag. Avtalet säger att kommunerna hjälper varandra vid möjlighet. En
sårbarhet i detta är naturligtvis att den hjälpande kommunen kan vara
upptagen av eget uppdrag. I dag har Mjölby och Boxholms kommun ett nära
samarbete genom ett civilrättsligt avtal. Denna samarbetsform stärker vår
initiala förmåga men över tid finns naturligtvis begränsningar vad gäller
bemanning och kompetens. Sedan en tid har de närmsta grannkommunerna
till Mjölby börjat undersöka möjligheten till tätare former av samverkan
sinsemellan.
- eventuellt behov av stödinsatser från regional eller nationell nivå
Svar: Vid en stor händelse har Samverkan Östergötland en betydelsefull roll
för Mjölby kommun som förhållandevis liten kommun. Det som förväntas av
Samverkan Östergötland är att fördela resurser inom de områden som
behövs. Länsstyrelsen bör ansvara för att samordningen på regional nivå
fungerar som det är tänkt. Detta genom att leda samarbetet med ett
helhetsperspektiv i fokus.
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