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Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2022-

2023.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt 3 kapitlet 3§ och 8§ enligt Lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor ha ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Kommunens handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till

räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge

det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.

Handlingsprogrammet gäller för Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun och

är beskrivande på en övergripande nivå och grundar sig på andra mer detaljerade

dokument. Handlingsprogrammet följer disposition och innehåll i enlighet med

föreskriften MSBFS 2021:1. Föreskriften är ny och syftar i korthet till att

handlingsprogrammen ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara

mellan kommunerna. Genom den nya föreskriften måste handlingsprogrammet följa en

och samma struktur i samtliga kommuner. Av det skälet behöver kommunen anta det

nya handlingsprogrammet senast 1 januari 2022.

Förvaltningens synpunkter
Detta handlingsprogram utgör en omarbetning och uppdatering av

handlingsprogrammet som kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, i syfte att

leva upp till MSB:s föreskrift om handlingsprogram. Samråd med direkt berörda

aktörer, intressenter och allmänheten skedde under framtagandet av nuvarande

dokument. Inget nytt samråd har därför bedömts nödvändigt vid framtagandet av

denna version. Inget har tillförts eller ändrats innehållsmässigt

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbart i ärendet.
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1 Inledning 

Varför ett handlingsprogram? 

Varje vecka dör nästan 60 personer och i genomsnitt 2 000 läggs in på sjukhus till följd av 

olyckor i Sverige. Det orsakar stort personligt lidande för de direkt inblandade och människor i 

deras närhet. Samhällskostnaden för olyckorna uppgår till 65 miljarder kronor varje år, främst 

i medicinska kostnader och produktionsbortfall. 

När vi aktivt och effektivt förebygger och hanterar olyckor kan vi både minska det personliga 

lidandet och samtidigt göra stor samhällsekonomisk nytta. 

Kommunen ska enligt 3 kapitlet 3§ och 8§ enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ha 

ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Kommunens 

handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats i fredstid och un-

der höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge det aktuella läget i kommunen avse-

ende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsprogrammet gäller för Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun och är 

beskrivande på en övergripande nivå och grundar sig på andra mer detaljerade dokument, se 

bilaga A. 

Handlingsprogrammet följer disposition och innehåll i enlighet med föreskriften MSBFS 

2021:1. 
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2 Beskrivning av kommunerna 

Det finns stora variationer mellan de fyra kommunerna med avseende på bland annat, befolk-
ningsmängd, verksamheter samt geografiska förhållanden. Kapitlet avser att ge en allmän be-
skrivning av kommunernas geografiska område med fokus på befolkning, kommunernas om-
råde samt utvecklingstendenser.  
 
Inom kommunerna bor cirka 95 000 människor på en yta om cirka 4000 km2 vilket ger en nå-
got lägre befolkningstäthet om 23,75 personer per km2 jämfört med riket 25,5 personer per 
km2.  
 
Tabell 1: Befolkningsstatistik för de fyra samverkanskommunerna samt riket som helhet. Siffrorna gäller 
2020-12-31. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas. 

 
Folk-

mängd 
Kvin-
nor 
(%) 

Män 
(%) 

0-17 
år 

(%) 

18-64 
år 

(%) 

65 år 
(%) 

Ut-
ländsk 

bak-
grund 

(%) 

Medel- 
ålder 

Hela riket 10 379 
295 

49,7 50,3 21,1 58,8 20,1 25,9 41,4 

Gnesta 11 421 49,6 50,4 22,0 54,3 23,6 17,0 43,1 

Nyköping 57 071 50,3 49,7 21,4 54,8 23,8 21,2 43,2 

Oxelösund 11 995 49,3 50,7 20,3 52,0 27,7 28,3 45,2 

Trosa 14 309 50,0 50,0 21,7 53,8 24,5 19,3 43,4 

 
Inkomstskillnader har visat sig ha en inverkan på antalet händelser där områden med sämre 
socioekonomiska förutsättningar tenderar att generera fler händelser dit räddningstjänsten 
rycker ut.  
 
Tabell 2: Medelinkomsten i respektive kommun fördelat på Kvinnor och Män 

Medelinkomst Kvinnor Män 

Riket 284 323 368 018 
Gnesta 275 504 351 090 
Nyköping 274 514 358 718 
Oxelösund 251 014 339 686 
Trosa 302 946 402 603 
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2.1 Riskobjekt 
Inom kommunernas område finns ett antal objekt med en förhöjd riskbild så kallade risk-
objekt. Riskobjekten är av sådan art att de pekas ut som Sevesoanläggning enligt Seve-
solagstiftning alternativt farlig verksamhet enligt LSO. 
 
Sevesoanläggningar är anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras och om-
fattas av krav enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Lagen har sitt upphov från det så kallade Seveso-direktivet som 
antagits i EU för att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna 
för människor och miljö. I lagstiftningen finns två kravnivåer: låg och hög. Ägarna och verk-
samheterna har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram för 
hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. 
 
Farlig verksamhet enligt LSO är en anläggning där verksamheten innebär fara för att en 
olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön där anläggningens ägare eller 
den som utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa så-
dana skador enligt LSO 2 kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens beredskap 
för räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet som omfat-
tas av denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första stycket i luftfarts-
lagen ska också omfattas av 2 kap. §4 enligt LSO. Alla Seveso-anläggningar oavsett kravnivå 
klassificeras som farliga verksamheter. 
 
Tabell 3: Farlig verksamhet och Sevesoverksamheter inom kommunerna 

Objekt Kommun Seveso Farlig verksamhet 

SSAB Oxelösund Högre Ja 

Oxelösunds hamn Oxelösund Högre Ja 

Linde Gas AB Oxelösund Lägre Ja 

Hagnesta bergtäkt Nyköping Lägre Ja 

Stockholm Skavsta 
flygplats 

Nyköping - Ja 

Studsvik Nuclear AB Nyköping - Ja 

AB Svafo Nyköping - Ja 

Cyclife Sweden AB Nyköping - Ja 

Hagby bergtäkt Trosa Lägre Ja 
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2.2 Nyköpings kommun 

Nyköping är en kustkommun en timme söder om Stockholm där närheten till Europas storstä-

der via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det sörmländska kulturlandskapet gör 

Nyköping till en attraktiv boplats. Kommunen består av tätorterna Nyköping, Aspa, Bergs-

hammar, Buskhyttan, Enstaberga, Jönåker, Nävekvarn, Runtuna, Råby, Sillekrog/Lästringe, 

Sjösa, Skeppsvik, Stavsjö, Stigtomta, Svalsta, Tystberga, Vrena och Ålberga. Strax över 30% 

av befolkningen finns utanför Nyköping tätort.  

Genom kommunen löper den trafikintensiva E4:an, och det finns också järnvägar som löper 

genom kommunen. Järnvägarna trafikeras av både person- och godståg. Stockholm Skavsta 

flygplats ligger knappt 10 kilometer utanför Nyköping. 

Inom tätorten finns större idrottsanläggning i form av Rosvalla med flertalet större inomhus-

hallar och utomhusplaner. Intill Rosvalla finns även två av ortens fyra höga hus med ett vå-

ningsantal som överstiger 16 våningar, de andra två finns inom hamnområdet. Centrum be-

står av blandad bebyggelse från små tidigare fiskebodar till fyra köpcentrum och butiker. Ut-

anför centrum intill E4:an återfinns två handelsområden, Påljungshage samt Gumsbacken 

som lockar många personer.  

2.2.1 Utvecklingstendenser 

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet äldre samt personer i behov av 

välfärdstjänster ökar snabbt. De närmaste 10 åren beräknas hela 56 % av den totala befolk-

ningsökningen bestå av åldersgruppen 80 år eller äldre. Detta ger en kommunal utmaning om 

framförallt ett ökande behov hos äldreomsorgen då vi blir allt äldre och kan leva med fler och 

svårare sjukdomar. 

Antalet invånare i Nyköping ökar och prognoser visar även framåt på en fortsatt tillväxt. Un-

der 2020 ökade befolkningen i Nyköpings kommun; en ökning som var betydligt högre i kom-

munen jämfört både med länet och riket. Befolkningsökningen kräver en kontinuerlig utbygg-

nad av bostäder och infrastruktur. Under den senaste 10-årsperioden har Nyköping procentu-

ellt sett varit en av de kommuner i Sverige som byggt flest nya bostäder. Den höga takten på 

byggandet fortsätter även framåt då den ökande befolkningen medför en ökad efterfrågan på 

bostäder samt verksamhetslokaler för skola, barnomsorg och äldreomsorg 

Nyköping är en växande kommun och detta ställer inte bara krav på mer bostäder utan också 

infrastruktur och service. Nyköping stadskärna förtätas där både genom att verksamhetsom-

råden omvandlas till bostadsområden utan också genom att tidigare obebyggda tomter be-

byggs samt äldre hus rivs och ger plats för större byggnader. Det planeras fler skolor och för-

skolor inom kommande år i takt med att staden växer. Flera av kommunens verksamhetsom-

råden som omringar staden har utökats och fler verksamheter planeras framöver i takt med 

att behovet av industrimark ökar. 

  

2.3 Gnesta 

Gnesta är en mångfacetterad kulturkommun precis vid länsgränsen mot Stockholm som un-

der sommaren kraftigt ökar sitt invånarantal i och med alla fritidshus som finns i kommunen. 
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Gnesta är också en utpräglad småföretagarkommun med cirka 1 200 registrerade företag i en 

mängd olika branscher. Tätorterna är tre till antalet där centralorten i kommunen är Gnesta 

där ungefär hälften av kommuninvånarna bor. De två andra tätorterna återfinns en mil väs-

terut i Björnlunda, samt ytterligare en mil västerut ligger Stjärnhov.  

Genom kommunen och respektive tätort går järnvägen, vilken trafikeras av både persontåg 

(fjärrtåg och pendel) och godståg.  

En stor andel av invånarna pendlar till och från Gnesta kommun, där utpendlingen mot Stock-

holm är störst med ca 3000 personer.  

2.3.1 Utvecklingstendenser 

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet äldre samt personer i behov av 

välfärdstjänster ökar snabbt. De närmaste 10 åren beräknas hela 56 % av den totala befolk-

ningsökningen bestå av åldersgruppen 80 år eller äldre. Detta ger en kommunal utmaning om 

framförallt ett ökande behov hos äldreomsorgen då vi blir allt äldre och kan leva med fler och 

svårare sjukdomar. 

I samband med en ökande befolkning planeras för ett omfattande bostadsbyggande i kom-

munen som i sin tur medför volymökningar inom förskola, grundskola etc. Etableringar av bo-

städer kommer ske i Gnesta tätort samt i mindre omkringliggande delar av kommunen.  

2.4 Oxelösund 

Oxelösunds kommun är geografiskt beläget på Sveriges östra kust i Södermanlands län. En 

stor del av kommunens yta utgörs av vatten, vilket präglar kommunens möjligheter och utma-

ningar. Kommunens geografiska läge möjliggör närhet till skärgård, natur samt goda kommu-

nikationer såsom riksväg 53, E4, Skavsta flygplats samt regional och nationell tågtrafik. Med 

dessa goda kommunikationer nås enkelt omkringliggande städer såsom Nyköping, Norrkö-

ping, Linköping och Stockholm.  

Oxelösund har en stark industrihistoria vilken fortfarande gör sig påmind i och med SSAB och 

Oxelösunds hamn, vilka är två stora arbetsgivare inom kommunen.  

2.4.1 Utvecklingstendenser 

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet äldre samt personer i behov av 

välfärdstjänster ökar snabbt. De närmaste 10 åren beräknas hela 56 % av den totala befolk-

ningsökningen bestå av åldersgruppen 80 år eller äldre. Detta ger en kommunal utmaning om 

framförallt ett ökande behov hos äldreomsorgen då vi blir allt äldre och kan leva med fler och 

svårare sjukdomar. 

Oxelösunds befolkningsmängd växte mellan 201-2018. Kommunen har som mål att öka med 

0,75% per år. Denna utveckling ska mötas med bostäder, skola, service och rekreation samti-

digt som detta sker i samklang med bevarande av viktiga natur- och kulturvärden. Med den 

tidigare uppåtgående trenden under 2015-2018 är befolkningsprognosen framöver något mer 

svårtolkad. Med anledning av pågående pandemi 2021 har inte befolkningstillväxten följt för-

väntad utveckling utan har fått justeras ned men med en fortfarande årlig ökning. Under 2021 

har dock inflyttningen ökat och ligger i linje med kommunens mål.   
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2.5 Trosa 

Trosa kommun är en ung kustkommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad 

sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Genom kommunen flyter stillsamt 

Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad. 

Trosa har varit och är en kommun i stark tillväxt, mycket tack vare sin attraktivitet och sitt 

strategiska läge som en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Trosa, Vagnhärad och Väs-

terljung tillhörde under tidigare Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och 

Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag ca 14 500 invånare. Under sommarhalvåret 

fördubblas befolkningen och besöksnäringen är ett viktigt inslag. 

2.5.1 Utvecklingstendenser 

En framtida demografisk utmaning är att antalet äldre samt personer i behov av välfärdstjäns-

ter ökar snabbt. Detta ger en kommunal utmaning med framförallt ett ökande behov av äldre-

omsorg då vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. 

Trosa har vuxit mycket under senare år och förväntas fortsatt öka sin befolkning med omkring 

2 procent per år. Alla tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och 

väl genomtänkt tillväxt med eftersträvan att växa hållbart och med utgångspunkt i varje orts 

särprägel.  

Mycket tyder på att exploateringstrycket trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer 

att vara fortsatt högt. Detta innebär högt tryck på så väl bygglov- som planverksamhet. Arbe-

tet under de kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera en fortsatt 

tydlig tillväxt i samtliga tätorter. Omfattande planerings- och genomförandeuppgifter avse-

ende större infrastrukturprojekt kommer att fortsätta. Detta gäller såväl alternativ till Infart 

västra Trosa, Ostlänken som väg 218.  
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3 Styrning av skydd mot olyckor 

Kapitlet avser att ge en beskrivning av hur uppgifterna enligt LSO är fördelade inom kommu-

nerna. 

Nyköpings kommun sköter genom civilrättsliga avtal förebyggande verksamhet och rädd-

ningstjänst enligt LSO åt grannkommunerna Gnesta, Oxelösund och Trosa. Arbetet utförs av 

Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Då handlingsprogrammet är ett övergripande flerårigt, politiskt styrdokument är bedöm-

ningen att det inte lämpligt att i detalj beskriva räddningstjänstens verksamhet i alltför detal-

jerade beskrivningar. Mer detaljerade beskrivningar återfinns i underliggande dokument som 

hänvisas till i texten och återfinns i Bilaga A: Dokumentförteckning. Detta handlingsprogram 

utgör en omarbetning och uppdatering av handlingsprogrammet från 2020 i syfte att leva upp 

till MSB:s föreskrift om handlingsprogram.  

 

Kommunerna 

Kommunfullmäktige beslutar om hand-

lingsprogrammet med bland annat över-

gripande mål.  

Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för LSO i kommunen och utövar 

genom ansvariga tjänstemän fortlöpande 

uppföljning och tillsyn över arbetet. 

Nämnderna har ansvaret för att arbetet 

inom sina respektive områden bedrivs en-

ligt kommunens handlingsprogram. 

Sörmlandskustens räddningstjänst an-

svarar för utförandet inom stor del av LSO 

området vilket regleras i ingångna avtal 

med Nyköpings kommun.

Ansvaret för uppfyllnad av LSO är fördelat på olika nämnder inom respektive kommun enligt 
nedan. 
 
Nyköping Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för Tillsyn och Sotningsärenden (5 kap 

1§, 3 kap 4§), Kommunstyrelsen ansvarar för resterande delar av LSO området.  

Trosa Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för LSO området inom ramen för avtalet med 

Nyköpings kommun (Sörmlandskustens räddningstjänst). 

Oxelösund Kommunstyrelsen ansvarar för hela LSO området. 

Gnesta Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för LSO området inom ramen för avtalet med 

Nyköpings kommun (Sörmlandskustens räddningstjänst). 
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4 Risker 

Kapitlet innehåller en beskrivning av kommunens risker, i form av en sammanvägd bedöm-

ning av vilka händelser inom kommunens geografiska område som kan föranleda räddnings-

insatser, sannolikheten eller frekvensen för att de ska hända och konsekvenserna för de fall 

att de händer. 

För att vi ska kunna bedöma hur mindre och större risker ska undvikas eller hanteras behöver 

vi också använda riskanalyser som ett dagligt arbetsverktyg. Det ska ske genom en aktiv om-

världsbevakning och ett brett perspektiv med realism och verklighetsförankring. En grundli-

gare riskanalys vilken uppdateras på årsbasis ligger till grund för beskrivningen i detta kapitel. 

4.1 Övergripande 

Sörmlandskustens räddningstjänsts (SKRTJ) geografiska områdesansvar omfattar fyra kom-

muner med varierad och komplex riskbild. Det finns stora industrier, flygplatser, stambanor, 

E4, stora eventanläggningar, höga hus etc som bidrar till en varierad och komplex riskbild. 

Stor del av området utgörs av landsbygd med dess utmaningar för tillgänglighet och närhet. 

Tre av kommunerna räknas som kustkommuner med en större skärgårdsmiljö.  

Utifrån den varierande riskbilden finns en stor variation i vilka olyckor som kan inträffa och 

vilka konsekvenser det kan leda till. Olyckor som uppstår kan drabba olika värden, pågå under 

olika lång tid, ha olika stor omfattning, vara tillfälliga eller långvariga och kan skilja i hur pass 

reversibla de är. Allt går heller inte att förutsäga, men det finns flera olika situationer som det 

är rimligt att behöva hantera, alltifrån ”vardagshändelser” som bränder i bostäder och mark 

samt trafikolyckor till sällanhändelser som större utsläpp av farliga ämnen, omfattande brand 

på fartyg, brand i undermarksanläggning eller på sjukhus, terrorattentat och allvarliga olyckor 

vid farliga verksamheter. 
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4.1.1 Inträffade händelser 

Antalet räddningsinsatser vilka SKRTJ larmats till per kommun är fördelade enligt Figur 1 ne-

dan. Antalet räddningsinsatser har sedan 2011 stadigt ökat fram till ett trendbrott 2018 där en 

minskning och positiv nedåtgående trend påbörjades. Totalt larmas SKRTJ till ungefär 1400 

händelser per år där två tredjedelar sker inom Nyköpings kommun och en mer jämn fördel-

ning av resterande inom Trosa, Oxelösund och Gnesta.  

 

Figur 1: Graf över antalet inträffade händelser per kommun 

Totalt antal insatser. Omfattar både insatser som var räddningstjänst enligt LSO samt andra 

uppdrag.1  

Vid studerande av antalet insatser per 1000 invånare så förtydligas bilden om den positiva ut-

vecklingen av minskat antal larm och att det är inom Nyköping kommun som skillnaden är 

störst och att Nyköping nu närmar sig resterande kommuner i antalet larm per 1000 invånare, 

vilket är positivt. I de andra kommunerna syns större svängningar vilka hänförs av att ett, i 

sammanhanget litet antal ökande larm, i händelse av exempelvis en koncentration av bilbrän-

der under en helg ger ett stort utslag med tanke på att totala larmmängden är liten. Trosa, 

Oxelösund och Gnesta har under senare år legat inom Sverigesnittet av antal insatser. 

 

Figur 2: Antal insatser per 1000 invånare för respektive kommun.2 

4.2 Per olyckstyp 

Beskrivning av den lokala risken per olyckstyp visas nedan med en första generell beskrivning 

av olyckstypen som gäller samtliga kommuner, data som presenteras inom kapitlet utgår från 

åren 2018–2020.  

4.2.1 Brand i byggnad 

Kapitlet brand i byggnad delas in utifrån klassificerade verksamheter i räddningstjänstens in-

satsstatistik. Både bränder och tillbud är inkluderade i statistiken.  

Skillnader finns mellan kommunerna där Trosa och Oxelösund sticker ut i positiv mening med 

ett betydligt mindre antal inträffade händelser, cirka 1 händelse per 1000 invånare, vilket är 

lägre än snittet i Sverige som ligger på 1,04 händelser per 1000 invånare. Gnesta och Nykö-

ping ligger mycket över rikssnittet med cirka 1,5 inträffade händelser per 1000 invånare. Vi-

dare kommer olyckstypen beskrivas gemensamt för alla fyra kommuner då en liten ökning av 

antalet inträffade händelser i de mindre kommunerna ger en kraftig statistisk ökning. 

 
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik och analysverktyg IDA, Statistik om olyckor, 

skador och räddningsinsatser. Statisk hämtad 2021-06-17.  

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik och analysverktyg IDA, Statistik om olyckor, 

skador och räddningsinsatser. Statisk hämtad 2021-06-17. 
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Inom SKRTJ:s område inträffar cirka 135 bränder i byggnader per år, 2020 sticker ut med en 

kraftig minskning med 25 procent av antalet in-

träffade händelser. Bedömningen är att ned-

gången beror till stor del på pandemin som på-

gick under stora delar av 2020 där fler personer 

tillbringat mer tid i hemmet.  

Vid en djupare verksamhetsindelning framgår 

att 65% av de inträffade bränderna i byggnad, 

244 stycken under perioden, sker i bostads-

miljö. Andra vanliga verksamheter är skola, industri och vård samt andra allmänna verksam-

heter och redovisas i tabellen till höger.  

Det finns mycket som tyder på att vi kommer gå mot en allt mer hållbar energiförsörjning, vil-

ket även kommer återspegla sig i hur bränderna i byggnader ser ut. Till exempel blir det allt 

vanligare att installera solcellspaneler på hustak, och att lagra energin i batterisystem i bygg-

naden. För att spara energi byggs också byggnader allt mer täta, vilket påverkar dynamiken i 

brandförloppen. Även nya byggnadsmaterial kommer in på marknaden, och det skapar nya 

förutsättningar för både brandskyddslösningarna och räddningstjänstens taktik vid bränder i 

byggnader. 

I avsnitten nedan följer fördjupningar inom bränder i bostäder, vårdmiljöer, övriga allmänna 

verksamheter, skolor och förskolor och industrier. 

4.2.1.1 Bostad 

Antalet bränder i bostad har tidigare legat över snittet för Sverige med ca 1,0 inträffade hän-

delser per 1000 invånare jämfört med 0,7 för riket. Ett trendbrott skedde 2020 när kommu-

nerna gemensamt landade på samma nivå som sverigesnittet. 

Med ett litet antal händelser är det svårt att dra specifika slutsatser men det syns ändå i sta-

tistiken att kommunerna har en ökning i samband med mörkrets intåg under november för att 

hålla i sig till mars.  

Denna ökning beror på att personer börjar elda i kaminer/eldstäder samt att vi tänder mer le-

vande ljus. Denna trend är tidigare känd och syns även på nationell statistik. 

Cirka 90 personer omkommer i bostadsbränder varje år, där risken att omkomma inte är 

jämnt fördelad. Ålder och social utsatthet är tydliga delar som spelar in i risken att omkomma. 

Forskningen har under en längre period satsat på området för att komma fram till vad en bo-

stadsbrand är och vad de beror på och vi har nu ett bra underlag att jobba vidare med. 

Områden med sämre levnadsvillkor, låg utbildningsnivå – förvärvsfrekvens – medelinkomst, 

har en fyra gånger högre sannolikhet att det ska uppstå en bostadsbrand dit räddningstjäns-

ten rycker ut jämfört med områden med goda levnadsvillkor. 

Rökning är en känd riskkälla och ligger bakom nästan 50 procent av alla dödsbränder. 
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4.2.1.2 Vårdmiljö 
Enligt Boverkets byggregler ställs högre krav på brandskyddet i lokaler där det vistas männi-

skor som har begränsade eller inga förutsättningar att sätta sig själva i säkerhet, än i lokaler 

där det vistas människor som förväntas kunna sätta sig själva i säkerhet. De högre brand-

skyddskraven gäller till exempel för behovsprövande boenden enligt Socialtjänstlagen, så 

som äldreboenden och stödboenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS-boenden), sjukhus och förskoleverksamhet. Det byggnadstekniska 

brandskyddet i denna typ av lokaler ställer bland annat krav på brandcellsindelning och install-

ation av sprinkleranläggningar. Förutom högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet, 

krävs det också ett väl fungerande organisatoriskt brandskydd. Personalen i vårdmiljöer behö-

ver därför kontinuerligt öva på att hantera bränder och utrymningssituationer. I lokaler där 

det vistas människor som har förmåga att sätta sig själva i säkerhet bygger utrymningsstrate-

gin i de allra flesta fall på att människorna ska utrymma byggnaden i händelse av brand. I loka-

ler där människor saknar förmåga att sätta sig själva i säkerhet kan det istället handla om så 

kallad horisontell utrymning, det vill säga att personerna i byggnaden ska förflyttas till en 

brandcell inom samma våningsplan och då är personalen helt avgörande för att en sådan ut-

rymning lyckas. 

En framtida utmaning är att Sverige har en allt större åldrande befolkning, och många äldre 

bor idag kvar hemma längre istället för att flytta in på ett särskilt boende. I praktiken innebär 

det att många personer som har begränsad förmåga – eller helt saknar förmågan – att själva 

upptäcka en brand och sätta sig i säkerhet bor kvar i lokaler som förutsätter att personerna 

som vistas där kan sätta sig själva i säkerhet. Äldre är överrepresenterade i dödsbrandsstatisti-

ken, och samhället behöver hjälpa till att skapa brandsäkra hemmamiljöer för äldre som bor 

krav hemma. 

Cirka 75 procent av de som omkommer i bränder gör det i sitt hem (Brandforsk, 2019)3. Majo-

riteten av de som har omkommit i bränder under åren 1999–2007 har omkommit i enskilda 

bostäder (villa, radhus, kedjehus, flerbostadshus), och endast sju procent har avlidit i brand på 

äldreboende (Jonsson, 2018)4. 

4.2.1.3 Allmänna byggnader och verksamheter 

Allmänna verksamheter och byggnader kan omfatta en rad olika objekt av varierande karak-

tär och komplexitet. Det kan vara allt från handel, hotell, restauranger, nattklubbar, större 

samlingslokaler, idrottsanläggningar till garage och andra undermarksanläggningar. Här finns 

det stor variation av antal människor som kan vistas i lokalerna/byggnaderna samtidigt. Vilka 

konsekvenser som kan uppstå varierar därför stort. I vissa anläggningar kan det finnas flera 

verksamheter inom samma byggnad och en del byggnader är sammanbyggda vilket kan göra 

en räddningsinsats mer komplicerad. Vid bränder i större allmänna byggnader kan ofta utrym-

 
3 Brandforsk, 2019. Nilsson, F. m.fl. Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångs-

faktorer för reducering av döda och svårt skadade. Brandforsk 2019:5. 

4 Jonsson, 2018. Jonsson, A. Dödsbränder i Sverige – en analys av datakvalitet, orsaker och riskmönster. 

Karlstad University Studies 2018:18. 
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ning av alla människor som vistas i byggnaden vara ett av de största problemen. Utrymnings-

vägar sammanfaller ofta med räddningstjänstens insatsvägar för att ta sig in i byggnaden vil-

ket kan orsaka krockar och svårigheter att påbörja räddningsinsatsen. I allmänna lokaler kan 

det också finnas människor med olika funktionsnedsättningar som inte kan förväntas klara av 

att utrymma helt på egen hand, utan behöver hjälp av räddningstjänsten. Stora lokaler inne-

bär för räddningstjänsten risker med stora brandgasvolymer samt att det kan vara långa in-

trängningsvägar.  

4.2.1.4 Skolor och förskolor 

Det är relativt vanligt att det brinner på skolor, men ofta är det små bränder som är anlagda 

inne i skolan under skoltid i exempelvis papperskorgar. De bränderna detekteras normalt sätt 

omgående av ett automatiskt brandlarm i byggnaden och kan antigen släckas av personer 

som befinner sig i lokalerna eller av räddningstjänsten som ofta snabbt är framme på plats 

tack vare det automatiska brandlarmet. Om det däremot börjar brinna på utsidan av byggna-

den och skolan inte har detekterade takfötter och/eller vindsutrymmen kan det ta längre tid 

innan branden upptäckts och åtgärder för att släcka branden kan vidtas. 

Sedan februari 2020 har tre skolor eller förskolor totalförstörts i bränder i Nyköpings kom-

mun. Åtminstone två av bränderna misstänks vara anlagda. Det har även rapporteras in flerta-

let tillbud där bränder har anlagts intill skolors fasader. Det är ovanligt att människor omkom-

mer i samband med bränder i skolor eller förskolor, utan det är främst egendom som påverkas 

vid skolbränder. en skolbrand blir ofta dyr för samhället i fråga om kostnader för ersättnings-

lokaler, förlorat värde i byggnaden och inventarier. 

4.2.1.5 Industri 

Vid vissa industrier kan det finnas en förhöjd risk för brand, beroende på vad industrin har för 

verksamhet. Boverkets byggregler ställer krav på brandskyddet utifrån aspekten att männi-

skor ska hinna utrymma ur en lokal innan dess att branden har orsakat kritiska förhållanden i 

lokalen, och ställer således inte krav på egendomsskydd. Det innebär att en brand i en indu-

strilokal kan få stora konsekvenser på byggnaden och därmed verksamheten och industrins 

ekonomi. Ofta är industrilokaler stora, vilket skapar möjlighet för stora brand- och brandgas-

volymer vilket i sin tur kan leda till intensiva brandförlopp. 

4.2.2 Brand utomhus 

En brand ute i skogen, i fordonet eller i papperskorgen är initialt ofta inte så komplex, men 

omständigheterna runt om kan göra att det blir en stor insats med stora konsekvenser.  

Om branden startar nära en byggnad, bostad eller liknande kan spridningsrisken vara stor. 

Ofta är det ingen fara för liv i samband med brand utomhus, men en brand som sprider sig kan 

påverka egendom och miljö vilket kan få stora konsekvenser.  

4.2.2.1 Brand i skog eller mark 

SKRTJ har larmats till ca 75 mark- och skogsbränder per år de senaste tre åren. Bränder i skog 

och mark är väderberoende och säsongsbaserat. I det geografiska området finns det mycket 

skog och mark och storleken på bränderna och insatsernas komplexitet varierar mycket från 

händelse till händelse. 
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Vid en större händelse med ogynnsamt väder kan insatsen bli mycket stor, resurskrävande 

och långdragen. En skogsbrand kan sprida sig fort och okontrollerat, varför evakuering utav 

enstaka hus eller större geografiska områden kan bli aktuellt. Det kan även vara aktuellt att 

spärra av vägar och järnvägar om eld eller rök sprider sig på ett sätt som innebär risker för den 

infrastrukturen. Att spärra av E4:an som löper genom Trosas och Nyköpings kommuner kan 

innebära en stor kostnad för samhället. 

4.2.2.2 Brand i fordon/fartyg 

SKRTJ har larmats till cirka 60 fordonsrelaterade bränder per år de senaste tre åren. Ett fordon 

som brinner som står i närheten av andra fordon eller en byggnad kan sprida sig och leda till 

stora konsekvenser. Idag finns det fordon som går på alternativa bränslen exempelvis el och 

gas, med detta kommer även andra risker och konsekvenser som medför att insatsen blir mer 

komplex och krävande.  

4.2.2.3 Brand i avfall/återvinning 

SKRTJ har larmats till ca 30 bränder relaterade till avfall/återvinning per år de senaste tre åren. 

De vanligaste bränderna är i container eller sopkärl och de bränderna är ofta anlagda. Även 

här är spridningen till närliggande byggnader eller liknande den stora risken. 

Brinnande sopkärl/container är något SKRJT relativt ofta larmas till, ofta är det vid skolor och 

förskolor. Står de då för nära fasaden kan det bli spridning till byggnaden. 

4.2.2.4 Framtidsspaning 

Idag drivs våra fordon av flera olika typer av drivmedel och en utmaning för räddningstjänsten 

är att produktutvecklingen av nya bränslen och bränslesystem går fortare än säkerhetsut-

vecklingen på området. Det är möjligt att om takten för produktutvecklingen går mycket for-

tare än räddningstjänstens kunskapsnivå om drivmedlen höjs, så kan det leda till mer passiva 

räddningsinsatser vilket ökar risken för brandspridning till närliggande objekt.  

Till följd av klimatförändringarna kan bränderna i skog och mark förväntas öka i framtiden. 

Brandrisksäsongens längd antas öka och frekvensen av perioder då det råder hög risk för 

skogs- och markbrand förväntas öka (MSB, 2013)5. Hur skogsbränderna uppstår och sprids på-

verkas i stor grad av skogsbruket. Dels handlar det om att plantera skog på ett sätt som är 

ogynnsamt för brandspridning, dels om att skogsbolagen genomför riskanalyser baserade på 

brandriskvärden innan arbeten som kan orsaka skogsbränder påbörjas. 

4.2.3 Trafikolycka 

Trafikolyckor kan huvudsakligen delas in i tre olika kategorier: 

• Vägtrafik 

• Spårtrafik 

• Flygtrafik 

 
5 MSB, 2013. Framtida perioder med hög risk för skogsbrand. Analyser av klimatscenarier. 
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Varje kategori kan delas in i vidare underkategorier så som fotgängare, cyklister, fordon, sui-

cid och så vidare. Någon närmare indelning är den som finns i punktlistan ovan kommer inte 

att göras. 

Vid trafikolyckor finns risk för skador på människor liv och hälsa, egendom och miljö. Männi-

skor som vistas i trafiken löper risk för att skadas, oavsett vilken typ av transportsätt som av-

ses. Egendom kan skadas vid en krock och miljön kan ta skada vid utsläpp av drivmedel. Vid 

olyckor på en väg där bussar är inblandade, vid spårtrafikolyckor och flygplansolyckor finns 

det en överhängande risk att många personer skadas samtidigt. 

Längs med både vägar och järnvägar fraktas farligt gods. En trafikolycka som involverar farligt 

gods kan vara med komplex att hantera än en olycka utan farligt gods. Beroende på vilket far-

ligt gods som fraktas och hur det är involverat i olyckan kan det bli nödvändigt med stora av-

spärrade områden (skyddsavstånd). Vidare kan de farliga ämnena vara akut toxiska för männi-

skor eller miljö. 

Utvecklingen av fordonsbränslen går framåt och idag finns det en rad olika drivmedel för väg-

fordon. Nya typer av bränslen innebär nya risker för räddningstjänstens personal. Ett exempel 

är eldrivna fordon som använder litium-jon-batterier för att lagra energin. Om litium-jon-bat-

terierna utsätta för värme (brand) eller mekanisk påverkan (vid en krock) kan en så kallad ter-

misk rustning initieras i batteriet och denna leder sedan till en brand i batterierna. Alla brand-

gaser är giftiga, och i bränderna från litium-jon-batterier finns en förhöjd halt av det giftiga 

ämnet vätefluorid. Denna risk måste räddningstjänstens personal förhålla sig till.  

4.2.3.1 Särskilda riskobjekt 

Genom två av SKRTJ:s kommuner löper den trafikintensiva E4:an. Det är en viktig trafikled för 

transporter av människor, gods och tjänster. Störningar på E4:an kan få stora ekonomiska 

konsekvenser då varor och personer blir försenade. Antalet fordon som trafikerar E4 har ökat 

kraftigt. Under de senaste 20 åren har de fördubblats. Ett stickprov från Trafikverket visar att 

det varje dygn i snitt passerade drygt 14 000 fordon på E4 i höjd med trafikplats Tystberga un-

der 2018 vilket är en dryg fördubbling jämfört med 1993 (Trafikverket, 2021)6. 

I Nyköpings kommun ligger Stockholm Skavsta Flygplats. Under 2018 hade flygplatsen drygt 

2,2 miljoner passagerare (Skavsta, 2021)7. Det finns risk att ett flygplan är involverat i en 

olycka och det kan leda till stora skador på människors liv och hälsa. På flygplatsen förvaras 

även stora mängder flygbränsle. Förutom passagerartrafik finns fyra skogsbrandbekämp-

ningsflygplan lokaliserade på Skavsta, en gymnasieskola, ett hotell samt Kustbevakningens 

flygbas. 

I Tabell 4 nedan redogörs för särskilda riskobjekt i SKRTJ:s kommuner. 

 
6 Trafikverket, 2021. Vägtrafikflödeskartan (avsnitt 9710029). https://vtf.trafikver-

ket.se/tmg101/AGS/tmg102.aspx?punktnrlista=9710029&laenkrollista=2&typ=Stickprov Hämtad 2021-

08-27 kl. 08:30. 

7 Skavsta, 2021. Om Stockholm Skavsta Flygplats. https://www.skavsta.se/foretag/om-flygplatsen/ 

Hämtad 2021-08-27 kl. 10:15. 

https://vtf.trafikverket.se/tmg101/AGS/tmg102.aspx?punktnrlista=9710029&laenkrollista=2&typ=Stickprov
https://vtf.trafikverket.se/tmg101/AGS/tmg102.aspx?punktnrlista=9710029&laenkrollista=2&typ=Stickprov
https://www.skavsta.se/foretag/om-flygplatsen/
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Tabell 4 Riskobjekt med avseende på trafikolyckor 

Riskobjekt Kommun Beskrivning av risken 

E4 Nyköping, Trosa Hårt trafikerad mötesfri motorväg. Transport av far-
ligt gods. Risk för miljöutsläpp. Viktiga vattentäkter 
utefter vägen. Tungtrafik /Busstrafik som kan inne-
bära många skadade. Störningar i trafiken medför 
stora samhällskostnader. 

Väg 53 Nyköping, Oxe-
lösund 

Riksväg, mötande trafik. Tung trafik/Busstrafik. Far-
ligt gods, risk för miljöutsläpp. 

Väg 52 Nyköping Riksväg mötande trafik. Tung trafik/Busstrafik. Risk 
för miljöutsläpp. 

Väg 57 Gnesta Riksväg mötande trafik. Tung trafik/ Busstrafik. Risk 
för miljöutsläpp. 

Järnvägar Nyköping, Gnesta, 
Oxelösund, Trosa 

Urspårning, evakuering av persontåg, brand på per-
sontåg. 

Skavsta flyg-
plats 

Nyköping Flygplats. Risk för skador på människors liv och 
hälsa, egendom och miljö. 

 

4.2.3.2 Framtidsspaning 

Trafikverket tar fram prognoser för hur trafikutvecklingen beräknas se ut i framtiden. Enligt 

dessa prognoser ser persontrafiken ut att öka både till 2040 och 2065 (Trafikverket, 2020)8. 

Detta gäller för alla transportslag, där flygtrafiken står för den minsta ökningen i absoluta tal 

(räknat i personkilometer). Även godstrafiken ser ut att öka under de kommande decennierna 

(Trafikverket, 2020)9. 

Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg – Ostlänken – som kommer att sträcka sig ge-

nom Nyköpings och Trosas kommuner. Till skillnad från de järnvägar som finns i kommunerna 

idag kommer Ostlänken att innebära långa tågtunnlar, vilket ställer andra krav på räddnings-

tjänstens insatsförmåga vid olyckor på järnväg. 

En utmaning för räddningstjänsten är att produktutvecklingen av nya fordonsbränslen ofta 

går snabbare än kunskapshöjningen inom räddningstjänsten. 

4.2.4 Olycka med farliga ämnen 

En olycka med farliga ämnen kan få vitt skilda konsekvenser beroende på vilka ämnen som är 

involverade i olyckan och var den inträffar. Vissa ämnen har en akut toxicitet på människor, 

vilket betyder att människor som finns i utsläppets direkta närhet omedelbart kan komma till 

 
8 Trafikverket, 2020. Prognos för persontrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2020-06-15. 2020-06-

15. Publikationsnummer 2020:128. 
9 Trafikverket, 2020. Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020. 2020-06-15. 

Publikationsnummer 2020:125. 
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skada. Andra ämnen är akut toxiska för miljön och kan omedelbart orsaka irreversibla miljö-

skador när de inträffar. 

Det är ämnets fysikaliska egenskaper som avgör hur farligt det är och vad som kan vara utsatt 

för fara. Om det till exempel är en väldigt kall vinterdag och det sker ett utsläpp av diesel är 

det inte nödvändigt att brandfaran är så stor. Om det däremot är en varm sommardag och det 

sker ett utsläpp av diesel inne på en industri där det finns heta ytor kan risken för brand vara 

mycket större. Likaså behöver ett utsläpp av ett giftigt ämne på landsbygden inte utgöra nå-

gon större fara för människors liv och hälsa, men om samma ämne släppt ut i centrala delarna 

av en tätort kan människors liv vara direkt hotat. 

Verksamheter som ska hantera större mängder farliga ämnen behöver särskilda tillstånd. Ge-

nom tillståndsgivningen ställs krav på hur ämnena ska hanteras för att utgöra en så liten risk 

som möjligt för omgivningen. 

4.2.4.1 Särskilda riskobjekt 

Inom SKRTJ:s område finns flera verksamheter som använder farliga ämnen. Några industrier 

hanterar ämnen i sådan omfattning att krav ställs på dem genom Sevesolagstiftningen. I ta-

bell 6 nedan listas ett par riskobjekt i kommunerna och riskerna för objektet beskrivs. För 

nämnare beskrivning av riskobjekt hänvisas till Kommunal plan för räddningsinsats (diarienum-

mer ROS 21/3:14). 

För transporter av farligt gods finns det rekommenderade vägar och järnvägar, både primära 

och sekundära transportleder. Sådana transportleder finns i samtliga av SKRTJ:s fyra kommu-

ner. 

Tabell 5 Riskobjekt med avseende på olyckor med farliga ämnen 

Riskobjekt Kommun Beskrivning av risken 

SSAB EMEA AB Oxelösund I processen bildas kolmonoxid, stenkolstjära 

och bensen. Gasol samt naturgas används i pro-

cessen. 

Studsvik Nyköping Inom området i Studsvik finns flera företag som 

på olika sätt arbetar med radioaktiva material. 

Stockholm Skavsta Flyg-

plats 

Nyköping Stora mängder flygbränsle 

Oxelösunds hamn AB Oxelösund Stora mängder olja samt gasolcistern. 

Linde Gas AB Oxelösund Produktion, lagring och distribution av syrgas, 

kvävgas samt argon. 

OxGas AB Oxelösund Terminal för flytande naturgas (LNG). 

Bergtäkter Nyköping 

och Trosa 

Förvaring och användning av sprängmedel 
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4.2.4.2 Framtidsspaning 

SSAB håller på att gå över till en mer hållbar ståltillverkning, vilket kommer minska produkt-

ionen av kolmonoxid och öka användningen av naturgas. I övrigt finns det inga (för SKRTJ 

kända) planer på några nya farliga verksamheter eller verksamheter i som klassas som Seve-

soverksamheter ska startas i någon av SKRTJ:s kommuner i närtid. Riskbilden förväntas där-

med inte påverkas nämnvärt. 

4.2.5 Naturolycka 

Naturolyckor och klimatrelaterade olyckor är ett relativt brett område med allt från ringa kon-

sekvenser för en fastighet till fullständig katastrof i global omfattning. SKRTJ:s geografiska 

område är ett av tio identifierade riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sve-

rige (MSB, 2021).10  

I modern tid har SKRTJ:s kommuner drabbats av ett större skred i Vagnhärad 1997, samt fler-

talet översvämningar i samband med skyfall (senast Trosa juli 2021). Dessa händelser har inte 

haft några direkta konsekvenser på människors liv och hälsa, men har däremot orsakat omfat-

tande ekonomiska konsekvenser och samhällsstörningar. 

Stormar med nedfallande träd och byggnadsdelar, nederbörd i form av snö eller regn, över-

svämningar till följd av högt vattenstånd, ras och skred händelser som kan påverka männi-

skors liv och hälsa, egendom och miljö. Vid omfattande naturrelaterade olyckor är räddnings-

tjänstens organisation ofta hårt belastad till följd av många inkommande larmsamtal från all-

mänheten. Det är därför inte ovanligt att räddningstjänsten prioriterar larmen och att många 

privatpersoner hänvisas till att själva ta hand om sin egendom om inget liv är i fara. Sam-

hällets samlade resurser behöver ofta prioriteras till samhällsviktig verksamhet, till exempel 

eftersom farbarheten på vägar kan vara starkt påverkad. 

4.2.5.1 Ras och skred 

Det har inte förekommit några ras i naturen eller i byggnader orsakat av naturen i SKRTJ:s 

kommuner inom de senaste 20 åren. I området finns inga kända marksprickor som kan orsaka 

ras.  

Skredet i Vagnhärad var ett jordskred som inträffade natten till den 23 maj 1997 i Ödesby, 

Vagnhärad. Skredet omfattade en cirka 200 meter lång sträcka längs med Trosaån och 

sträckte sig cirka 60 meter upp i en bebyggd lerslänt. Det förefaller osannolikt att ett motsva-

rande skred skulle starta i andra delar av SKRTJ:s kommuner. 

4.2.5.2 Erosion 

Sannolikheten av olyckor orsakade av erosion i SKRTJ:s område är relativt liten bortsett från 

vid en eventuell översvämning, varför ämnet hanteras under nästa rubrik. 

 
10 MSB, 2021. Här är Sveriges största riskområden för ras, skred erosion och översvämning. 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/juni/har-ar-sveriges-storsta-riskomraden-for-ras-skred-eros-

ion-och-oversvamning/ Hämtad 2021-08-26 kl. 16.10. 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/juni/har-ar-sveriges-storsta-riskomraden-for-ras-skred-erosion-och-oversvamning/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/juni/har-ar-sveriges-storsta-riskomraden-for-ras-skred-erosion-och-oversvamning/
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4.2.5.3 Översvämning 

En översvämning i vårt område kan orsakas av tre faktorer (rangordnat från mest sannolikt till 

minst sannolikt): extremt regn, extrem snösmältning, eller höjning av havsnivån.  

På senare tid har SKRTJ:s geografiska område drabbats av extrema regnväder då dygnsneder-

börden uppmätts till rekordhöga 136,3 mm11. 

4.2.5.4 Storm 

I Sverige är det allt mer vanligt förekommande med blåsigt väder och höststormarna avlöser 

varandra. Vid ön Landsort utanför Trosa har vindhastigheter upp till orkanstyrka på 33 m/s 

uppmäts. Vid stormar finns risken för långvariga elavbrott samt begränsad framkomlighet på 

väg- och järnvägsnätet. 

4.2.5.5 Extremt snöfall 

SKRTJ:s kommuner har inte varit speciellt utsatta för stora snömängder. Högsta snödjupet 

som uppmätts i området uppgår till cirka 90 cm. Precis som med många andra naturolyckor 

kan extrema snöfall innebära en hög belastning på räddningstjänstorganisationen och det kan 

vara besvärligt med framkomlighet på viktiga vägar. 

4.2.5.6 Värmebölja 

En värmebölja kan få konsekvenser på människors liv och hälsa. Det kan innebära ökad död-

lighet, inte minst i särskilt utsatta grupper. En värmebölja kan även få andra, indirekta konse-

kvenser så som solkurvor på järnvägar vilka kan leda till urspårningar och ökade brandriskvär-

den i skog och mark som leder till komplicerade skogsbränder. 

4.2.6 Drunkning 

Drunkning och drunkningstillbud är vanligast förekommande vid bad på sommartid och skrid-

skoåkning på vintertid. Det inträffar även drunkningar och tillbud vid vistelse på vatten eller is 

vid andra tillfällen så som fiske, fritidsbåtolyckor, suicid med flera.  

Inom SKRTJ område finns en kust, insjöar och vattendrag. En mängd vatten som inbjuder till 

transporter, vistelse och aktiviteter på både vatten och is.  

SKRTJ har blivit larmade på drunkningsolyckor och drunkningstillbud mellan fem och tio 

gånger per år mellan åren 2017–2019. I snitt är det en person per år som omkommer i drunk-

ning i SKRTJ:s kommuner. 

Ny forskning visar att det sker ungefär 400 drunkningstillbud varje år och i hälften av drunk-

ningarna omkommer personen. Antalet drunkningar har minskat under åren 2003–2017, föru-

tom i åldersgruppen 0–4 år där den har ökat något. Studien visar att medianåldern för drunk-

ning är 49 år och att drygt två tredjedelar var män. Kännetecknen för de som överlever drunk-

ning, till skillnad till de som omkommer, är att de är yngre, kvinnor och att händelsen har varit 

 
11 Detta inträffade i Trosa under sommaren 2021. 
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ett olycksfall. Överlevnaden är som högst bland flickor i åldrarna 0–17 och som lägst bland 

män över 66 år (Karolinska institutet, 2021)12. 

  

 
12 Karolinska Institutet, 2021. Drunkning vanligare än man tidigare trott. https://nyheter.ki.se/drunkning-

vanligare-an-man-tidigare-trott Hämtad 2021-08-26 kl. 15:50. 

 

https://nyheter.ki.se/drunkning-vanligare-an-man-tidigare-trott
https://nyheter.ki.se/drunkning-vanligare-an-man-tidigare-trott
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5 Värdering 

Detta kapitel ska beskriva värderingen av i kapitel 4 beskrivna befintliga risker inom kommu-
nerna och innehåller motiveringar till hur riskerna ska kunna reduceras genom sannolikhets- 
respektive konsekvensreducerande åtgärder. Värderingen och dess slutsatser ligger till grund 
för framtagandet av de lokala mål som beskrivs i kommande kapitel 6. 
 
Sörmlandskustens räddningstjänst har på många sätt prövats inom den senaste 3-årsperioden 
vad gäller både många samtidiga trafikolyckor i samband med kraftigt snöoväder, större in-
dustriella bränder där det även funnits inslag av kärnteknisk karaktär, förskole- och skolbrän-
der samt cirka 1400 ”vardagshändelser” per år och har utifrån detta och den genomförda risk-
bedömningen bedömt att det inom området till stor del uppfyller målet om ett tillfredstäl-
lande och likvärdigt skydd. Det finns områden som behöver utvecklas och förbättras framför-
allt för att möta framtiden och den snabba samhällsutvecklingen samtidigt som vi bibehåller 
ett tillfredställande likvärdigt skydd.  
 
Antalet bostadsbränder har legat stadigt över rikssnittet inom området och det är även inom 
dessa vi ser de bränder vilka har dödlig utgång. Sett till antalet händelser så anses det inte 
vara en acceptabel nivå även med sänkningen under 2020. Kommunerna kommer fortsätta 
med pågående förebyggande åtgärder och även implementera nya för att minska antalet 
olyckor och dess konsekvenser. Antalet äldre bedöms kraftigt öka kommande år och hem-
sjukvård väntas bli vanligare. Detta medför att redan utsatta grupper blir fler och väntas be-
hållas längre i hemmiljö. Satsningar och samarbete mot hemtjänst, sjukvård och äldreomsor-
gen behövs för att säkerställa ett skäligt brandskydd.  
 
Den största utmaningen för räddningstjänstens arbete är att möte de allt snabbare föränd-
ringarna i samhället. Flertalet av de globala trenderna vi nu ser har direkt påverkan på arbetet 
inom skydd mot olyckor. Den demografiska utvecklingen har en stor påverkan på kommuners 
uppdrag där det blir nya förutsättningar för räddningstjänsten genom att äldre som redan är 
överrepresenterade i olyckor väntas öka kraftigt då vi lever längre. I samband med detta för-
väntas också sjukvården flyttas mer till hemmet, viss vård som idag bedrivs på sjukhus kom-
mer genomföras i hemmet vilket även det gör att brandskyddet måste utvecklas och föränd-
ras. Demografins förändring har redan visat sig inom räddningsinsatser där språkförbistringar 
visat sig ställa nya krav på genomförande av räddningsinsatser och vår förmåga att få ett bra 
resultat. Denna utveckling förväntas även den öka i omfattning i samband med globali-
seringen och en ökande rörlighet i världen.  
 
För att möta denna utveckling måste vi satsa på vidareutbildning av personal genom om-
världsbevakning och implementering av forskningsresultat samt en organisation med en bred 
grund och förmåga till kontinuerlig förändring. Ett viktigt steg som genomförts sedan några 
år tillbaka är kombinerade tjänster med operativa befäl vilka har en förebyggande profil, på så 
sätt fångas en bra grund inom LSO-området in samt att det går att komplettera med en speci-
alistprofil. Ett tidigare skifte till nytt verksamhetssystem har gett oss förutsättningarna att 
planera verksamheten på årsbasis samt att personal getts möjligheter att ta eget ansvar för 
planering och utförande.  
 
Samhällsutvecklingen och förändringar i omvärlden och klimat sker i allt högre tempo vilket 

skapar allt större utmaningar utifrån det trygghetsskapande och skadeavhjälpande uppdra-

get. Att agera som enskild aktör inom den egna uppdraget kan vara begränsande för att nå 

effekt och åstadkomma goda resultat. Flera samhällsaktörer kan ha angränsande uppdrag, 

kunskap, arbetsmetoder och ha en potentiell synergi som inte tas tillvara när arbete sker som 
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enskild aktör. Det handlar om att i ett tidigt skede identifiera avgörande faktorer som påver-

kar olyckors uppkomst, dess fortsatta utveckling och konsekvenserna av en olycka. Det hand-

lar till exempel om att synliggöra det egna uppdrag och behov samt att identifiera rätt motta-

gare, arenor och tidpunkter för att nå bäst effekt i aktuella frågor. SKRTJ är experter inom 

området brand men är också den aktör som hanterar effekterna av de olyckor som inträffar 

och på så sätt samlar på sig mycket erfarenheter och kunskaper. För flera olyckstyper, t ex tra-

fikolyckor och drunkning, där risken är relativt hög i vårt geografiska område, är SKRTJ en ak-

tör som i första hand behöver samverka med andra samhällsaktörer för att i ett förebyggande 

syfte kunna dra nytta av sina erfarenheter och på så sätt kunna påverka risken. Det handlar 

om att samverka på många olika nivåer och på många olika sätt, i olyckans alla faser samt i 

det långsiktiga strategiska arbetet. Samverkan och samarbete med andra aktörer ger också 

bättre förutsättningar för att genomföra lyckade räddningsinsatser, både genom att i det in-

satsföreberedande arbetet påverka hur byggnader och infrastruktur utformas, genom gemen-

samma övningar samt genom utbyte av kunskap och erfarenheter både från övningar och in-

träffade händelser. Flera av olyckstyperna och riskerna inom kommunerna kräver både plane-

ring och förberedelser för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna genom-

föra lyckade räddningsinsatser.  

Det geografiska området som SKRTJ verkar inom är relativt stort med mycket landsbygd vil-

ket innebär att den som bor eller vistas långt från närmaste brandstation inte kan förvänta sig 

att få hjälp lika snabbt som den som bor i en av de större tätorterna.  Den som har långt till 

närmaste brandstation har dock oftast en annan riskbild eftersom de stora riskkällorna, där en 

olycka kan leda till mycket stora konsekvenser, ofta ligger mer centralt. Det nationella målet 

säger att alla medborgare ska ha ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ett 

sätt att arbeta för ett likvärdigt skydd för medborgarna är att försöka höja den enskildes för-

måga och medvetenhet samt att uppmärksamma verksamhetsutövare och kommuner på 

vilka förutsättningar som finns. SKRTJ strävar efter att förkorta responstider och vara snabbt 

på plats för att kunna vidta relevanta åtgärder som bryter det negativa händelseförloppet. 

Tidsaspekten är mycket viktig vid många olyckor men det räcker inte att bara vara snabbt på 

plats, det gäller att ha rätt förmåga också. Vad som är rätt förmåga beror självklart på vilken 

olycka som inträffat och omständigheterna runt omkring. I ett tidigt skede av en brand kanske 

det inte krävs särskilt stor förmåga och en granne kan hjälpa till med utrymningen medan det i 

ett senare skede kan behövas en helt annan förmåga, till exempel rökdykning eller stegutrym-

ning. Ett annat angreppssätt för att förkorta tiden till dess den drabbade får hjälp är att stärka 

samhällets samlade förmåga till att bryta den negativa skadeutvecklingen. Det handlar dels 

om att utveckla samarbeten och samverkan med andra aktörer i samhället och dels om att de 

som lever, bor och verkar har kunskap och förmåga att kunna göra ett initialt ingripande.  

Riskbilden och förutsättningarna inom samarbetskommunerna förändras hela tiden, till ex-

empel kan olika riskkällor tillkomma, försvinna eller förändras. Innovationer och ny teknik kan 

påverka vilka olyckor som uppstår och förändringar i byggnadsteknik kan påverka både 

brandförlopp och möjligheter att genomföra räddningsinsatser. Större samhällsförändringar 

påverkar också SKRTJ:s arbete, bland annat klimatförändringarna, en expansiv och föränder-

lig stadsbebyggelse och en åldrande befolkning som bor hemma i större utsträckning. Riskbil-

dens föränderlighet och komplexitet innebär att SKRTJ som organisation behöver vara proak-

tiva och följa samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att både ta till sig och att dela med 

sig av ny kunskap och erfarenheter. Organisationen behöver ständigt utveckla sin kunskap 



25(59) 
 

 
 

och förmågan att analysera, dra slutsatser och att utvärdera effekterna av det arbete som ge-

nomförs. Den komplexa riskbilden innebär också att SKRTJ i det skadeavhjälpande arbetet 

behöver skifta fokus något från vardagshändelser till sällanhändelser av mer komplex karaktär 

för att kunna hantera de olika typer av olyckor som kan inträffa. Organisationens personal be-

höver därför ges vidareutbildning och öva regelbundet. 

Utöver att kommunerna inom SKRTJ:s geografiska område har en komplex och varierande 

riskbild finns det även många olika skyddsvärden inom kommunerna. Människors liv och hälsa 

prioriteras högst, men det finns även flera andra viktiga skyddsvärden som till exempel miljö 

och klimat, bebyggelse, kulturvärden, ekonomiska värden, kritisk infrastruktur och samhälls-

funktioner samt förtroende för samhället. Skyddsvärdena kan ibland ställas mot varandra, till 

exempel vid beslut om en förebyggandeåtgärd, vid insatsplanering eller under en pågående 

insats, och de kan inte ges en i förväg bestämd rangordning i förhållande till varandra utan det 

behöver tas medvetna beslut för varje situation. 

SKRTJ är en viktig samhällsaktör som är en förutsättning för att andra delar av samhället ska 

fungera inom samarbetskommunerna. SKRTJ behöver därför kunna verka under hela hot-

bildsskalan, vilket innebär alltifrån vardagsolyckor till kriser, samhällsstörningar, gråzonspro-

blematik och höjd beredskap. Verksamheten ska stärka sin förmåga att verka och genomföra 

räddningsinsats under svåra förhållanden. Under samhällsstörningar och höjd beredskap på-

verkas organisationen av externa faktorer som försvårar och förändrar förutsättningarna för 

att genomföra räddningsinsats. Det kommer alltid kunna inträffa händelser som inte har för-

utsetts, vilket innebär att organisationen behöver ha en robusthet och flexibilitet att kunna 

hantera oväntade situationer, externa störningar och större påfrestningar. SKRTJ ska analy-

sera och utveckla organisationens förmåga att verka under höjd beredskap och krig, vilket in-

nefattar bland annat att ta fram förslag på organisation och arbetsuppgifter under sådana för-

hållanden   
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6 Mål 

Kapitlet redogör för framtagna lokala verksamhetsmål för den förebyggande verksamheten 
samt räddningstjänst och syftar till MSB:s vision inom nationell strategi för stärkt brandskydd 
genom stöd till den enskilde: 
 

• Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. 
 
och de nationella målen i LSO: 
 

• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor (LSO 1 kap 1§). 

• Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbör-
jas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap 3§). 

• Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag 
ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och 
andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra 
olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga 
skador (LSO 1 kap 3a §). 

 
 
Utifrån ovanstående nationella målsättningar, den lokala riskbilden med tillhörande värde-
ringar samt den politiska viljan har Sörmlandskustens räddningstjänst formulerat sex stycken 
verksamhetsmål. 
 

1. Skadeutfallet i samband med bränder i bostadsmiljö ska minska vad gäller  

hälsa, miljö och egendom 

2. Kunskapen om individanpassat brandskydd hos berörda verksamheter 

samt medborgare ska öka 

3. Stärka samhällets samlade förmåga till att snabbt bryta den negativa  

skadeutvecklingen 

4. Stärka förmågan att hantera och begränsa konsekvenserna vid sällanhändelser  

och komplexa räddningsinsatser 

5. Förmågan att genomföra räddningsinsats vid samhällsstörningar och under  

höjd beredskap ska stärkas. 

6. Stärka och utveckla rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör 
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet 

Kapitlet beskriver hur kommunernas förebyggande verksamhet är planerad och ordnad för att 
inom kommunens geografiska område skapa en förmåga att förebygga olyckor. Beskriv-
ningen omfattar organisation och resurser. 

12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan en olycka äger rum åstadkomma 
effekter genom att minska sannolikheten eller frekvensen för olyckan eller konsekvensen vid den-
samma. 

”Alla har rätt till ett skäligt brandskydd oavsett förutsättningar” 

Hela organisationen bidrar på olika sätt till det olycksförebyggande arbetet. Funktionsansvar 

för den förebyggande verksamheten finns på funktionen Rådgivning & Myndighetsutövning 

där även specialistkompetens finns samlad i form av ett antal brandingenjörer och brandin-

spektörer. Resurser vilka aktivt jobbar med frågor kopplade till det förebyggande arbetet är 

dynamisk och sammansättningen anpassas löpande efter verksamhetens behov.  

Redovisning av det förebyggande arbetet följer MSB:s föreskrift (MSBFS 2021:1) där tillsyn, 

stöd till den enskilde samt rengöring och brandskyddskontroll särredovisas. Efter det beskrivs 

annat förebyggande arbete som SKRTJ bedriver. 

7.1 Tillsyn 5 kap 1§  

SKRTJ är tillsynsmyndighet enligt LSO inom Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kom-

mun. Vid tillsyn enligt LSO kontrolleras att kraven i lagstiftningen (2 kap. 2 §) och tillhörande 

föreskrifter uppfylls. Tillsynen består till huvudsak av att kontrollera den tillsynade verksam-

hetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt en stickprovskontroll av det byggnads-

tekniska brandskyddet. 

Vid tillsyn kontrolleras endast om gällande krav uppfylls på delar av verksamheten/byggnaden 

och tillhörande dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. En tillsyn, av rädd-

ningstjänsten, utan anmärkning innebär inte att verksamhetens eller byggnadens totala 

brandskydd uppfyller gällande krav. Det är den enskildes ansvar att säkerställa att gällande 

krav uppfylls. 

 

SKRTJ har möjlighet att genomföra tillsyn på samtliga byggnader eller andra anläggningar 

inom kommunerna men prioriterar objekt där tillsynsverktyget gör störst effekt. Byggnader 

och anläggningar som omfattas av ett eller flera av nedanstående kriterier prioriteras för till-

syn i enlighet med ny föreskrift från MSB13 som förväntas träda ikraft 1 januari 2022. 

1. Hög frekvens av bränder eller tillbud 

2. En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människors liv och hälsa 

3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader 

4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön 

5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden 

 
13 MSBFS Remissutgåva 2021, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och all-

männa råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor 
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7.1.1 2 kap 4§ 

För anläggningar och verksamheter som klassas som farlig verksamhet kompletteras ovanstå-

ende tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § med tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §. Tillsynerna genomförs nor-

malt vid två olika tillfällen och med olika tillsynsintervaller. Vid tillsyn av farlig verksamhet 

kontrolleras i huvudsak företagets möjlighet att hantera större händelser inom verksamheten, 

t.ex. stora bränder, kriser, olyckor, osv. 

7.1.2 Hantering 

Planering av genomförandet av tillsyner sker årsvis och redovisas i SKRTJ:s tillsynsplan, ob-

jektslistan för året finns som beting i verksamhetssystemet Daedalos. Planen har sin utgångs-

punkt i anläggningar prioriterade enligt kriterier ovan och kompletteras med verksamheter 

som utifrån den lokala riskbilden bedöms ha stora risker i händelse av brand och där tillsyns-

verktyget är en effektiv åtgärd. Regelbundna tillsyner planeras enligt tidsfrister. SKRTJ har 

också möjlighet att på begäran, tips från allmänheten eller vid funna brister i andra samman-

hang (insats, utbildning etc) genomföra tillsyn på objekt som inte ligger inom årets plan.  

Vid brister funna vid tillsyn meddelas fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ett beslut i 

form av föreläggande om åtgärder för att höja brandskyddet till en skälig nivå.  

Kompetenskravet på den som genomför tillsyn varierar beroende på komplexiteten i den 

verksamhet eller anläggning som är föremål för tillsyn. Personal som jobbar med tillsynsverk-

samhet ska så snabbt som möjligt genomföra kursen Tillsyn A. För tillsyn av komplexa objekt 

ska tillsyneförättaren ha genomfört flertalet tillsyner samt genomfört kursen Tillsyn B. Bran-

dingenjörer bedöms ha erforderlig kompetens att genomföra både enkla samt komplexa till-

syner. 

Handlägga tillsynsärenden enligt LSO sker på delegation från respektive ansvarig nämnd och 

framgår i respektive delegationsordning. 

7.2 Stöd till den enskilde 3 kap 2§ 

Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera 

sina risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv han-

tera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skade-

avhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra om riskerna. Viktiga målgrupper för arbetet 

är fastighetsägare, barn- och skolungdomar samt kommunens anställda. 

Generellt sker arbetet genom nedanstående kanaler/arbetssätt: 

7.2.1 Informationskanaler 

I dagens alltmer digitaliserade samhälle finns möjligheten för allmänheten att snabbt finna 

svar på sina frågor genom att räddningstjänsten kontinuerligt har en uppdaterad webbplats 

med information med beröring mot LSO. Med hjälp av webbplatsen kan allmänheten själv få 

svar på sina frågor utan att behöva ta direktkontakt med kommunen eller räddningstjänsten. 

Även sociala medier används för att nå ut med information, om till exempel brandskydd, en 

inträffad händelse eller liknande, men också för att skapa dialog med medborgarna. 
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7.2.2 Frågor  

Räddningstjänsten har en viktig roll i att vara tillgänglig för frågor från allmänheten i syfte att 

stödja dem i att uppfylla deras åtaganden enligt LSO. Detta sker genom en kontaktväg in di-

rekt till räddningstjänsten via mail, via kommunens växel eller via sociala medier.  

Ett stort antal ärenden vilka kategoriseras som rådgivning sker via mail eller telefon. Rädd-

ningstjänsten får in ett stort antal frågeställningar varje år inom området brandskydd och sä-

kerhet. Många frågor kommer in i samband med exempelvis utfärdade eldningsförbud, 

brandvarnardagen, inför hösten och elda i kamin samt nu på senare år frågor om solceller och 

elbilar. 

7.2.3 Årsinformation 

Genom att studera statistiken över inträffade olyckor och forskning har flertalet återkom-

mande perioder under året identifierats där antalet olyckor av en viss olyckstyp ökar och där 

har räddningstjänsten tagit fram riktad information som ”pushas” extra i våra kanaler under 

dessa perioder. Dessa perioder utgörs bland annat av Valborg och gräsbrandssäsongens inled-

ning, badplatsernas öppning i samband med sommaren och antalet levande ljus och eldning i 

kamin i samband med mörkrets intåg framåt vintern.  

7.2.4 Utbildning  

I samband med förfrågningar eller egna initiativ hålls utbildningar inom området för att stärka 

den enskilde. Exempelvis kan det vara att prata brandskydd för äldre på en äldremässa, delta 

vid större föreningsmöten och presentera vårt budskap eller besöka en bostadsrättsförening.  

Vi bidrar både med generell kunskap till den breda allmänheten och även riktade insatser till 

fokusgrupper. 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 3 kap 4§ 

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) står det att en kommun ansvarar för sotning och brand-

skyddskontroll. Kommunen kan tillhandahålla en upphandlad utförare av detta. Inom de fyra 

kommunerna har samtliga avtal med en sotningsentreprenör som utför den lagstadgade ren-

göringen och kontrollen som ska ske av eldstäder. 

Det finns en del av sotningsprocessen som ligger kvar inom kommunen och denna är ansökan 

om egensotning. Vill en medborgare inte använda kommunens upphandlade entreprenör ska 

denne ansöka om tillstånd för egensotning. Blankett för ansökan om egensotning skickas till 

räddningstjänsten för bearbetning och beslut. I dessa fall tar räddningstjänsten hjälp av sota-

rens kompetens i bedömningen av inkommit material och avslår eller godkänner ansökan om 

egensotning. 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder 3 kap 1§ 

7.4.1 Samhällsbyggnad 

Inom kommunen stödjer räddningstjänsten samhällsbyggnad i ärenden enligt PBL 

(2010:900). Det innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggpro-

cessen. Det handlar också om att i kommunens planprocesser beakta risker som ras- och 

skred, översvämning, avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant 
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som kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser som behov av livrädd-

ning med räddningstjänstens stegutrustning, brandposter och behov av framkomlighet för 

räddningstjänstfordon. 

7.4.2 Serveringstillstånd 

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår räddningstjänsten ansva-

rig förvaltning i frågor om lokalernas brandskydd är anpassat för det personantal samt verk-

samhet som anges i ansökan. 

7.4.3 Polisen 

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän 

sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller 

fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt till-

stånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrö-

relse. 

7.4.4 Trafikverket 

Räddningstjänsten bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av 

vägar, järnvägar där man beaktar saker som:  

• insatsfrågor 

• risk för ras och skred  

• översvämningsrisk 

• avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde  

7.4.5 Länsstyrelsen 

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig verk-

samhet enligt 9 kap. Miljöbalken samt bidrar till och samarbetar i deras arbete med tillsyn en-

ligt Sevesolagstiftningen.  
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

8.1 Övergripande 

Räddningstjänstens operativa resurser är organiserade och syftar till att bereda ett så likvär-

digt skydd mot olyckor som möjligt inom vårt geografiska område. Vi vet att snabbheten är 

en viktig faktor då tiden till dess att olycksförloppets utveckling kan brytas är av stor bety-

delse för att begränsa skadorna och konsekvenserna av en olycka. För att uppnå så stor effekt 

som möjligt och att snabbt kunna hjälp den som drabbats av en olycka, jobbar räddningstjäns-

ten för att via samarbeten och samverkan utveckla samhällets samlade förmåga till att ge-

nomföra en räddningsinsats. 

Det finns tillfällen då den enskilde hamnar i en olycka som hen själv inte kan hantera. Då har 

Sörmlandskustens räddningstjänst beredskap och förmåga att hjälpa den enskilde att hantera 

olyckan. SKRTJ har inte förmåga att hantera alla olyckor inom egen organisation, utan genom 

avtal finns även andra aktörer till hands för att hantera olika typer av olyckor som kan inträffa. 

8.1.1 Tillgång till egna resurser 

SKRTJ har tio räddningsstyrkor som är fördelade på nio brandstationer. Tabell 7 ger en över-

blick över räddningsstyrkornas geografiska utgångspunkter, personella resurser och anspän-

ningstider. Resurserna kan användas inom hela det geografiska området, samt i områden där 

SKRTJ har avtal med andra räddningstjänstorganisationer, se avsnitt 8.1.2. 

Första insatsperson (FIP) är idag ett väl inarbetat koncept där räddningstjänsten har rädd-

ningspersonal i beredskap (RIB). FIP finns idag också på orter där organisationen inte har nå-

gon övrig personal i beredskap, i Nävekvarn och i Vagnhärad. FIP innebär att en brandman/ar-

betsledare har ett utryckningsfordon med sig under beredskapen och vid larm åker FIP direkt 

till skadeplatsen vilket innebär att hjälpen kan komma fram tidigare. 

På orterna Gåsinge, Kila, Nävekvarn och Tystberga finns räddningsvärn/frivilliga brandkårer. 

Eftersom verksamheten bygger på frivillighet är målet att fyra personer med räddningsfordon 

rycker ut inom tio minuter efter larm. Idag är personalen från ett av värnen anställda i organi-

sationen, medan de övriga värnen är egna föreningar som har avtal med SKRTJ. Vi ser värnen 

som en viktig resurs i samhällets samlade förmåga till att genomföra räddningsinsatser och 

har ambitionen att utveckla och stärka värnens verksamhet genom att stärka både medarbe-

tarnas kompetens och resurser i form av fordon och material. 

Sedan 2020 har SKRTJ även ett frivilligt beredskapsvärn som utgår från brandstationen i 

Nyköping men som kan nyttjas i alla fyra kommuner14. Beredskapsvärnet är en resurs som ska 

kunna nyttjas vid både räddningstjänsthändelser och krishändelser i en kommun vilka är per-

sonellt resurskrävande eller där det behövs personal med särskilda kunskaper, till exempel 

språkkunskaper.   

 
14 Beredskapsvärnet drivs som ett integrationsprojekt under 2020 och 2021, och när detta handlings-

program tas fram är det inte fattat något beslut om fortsättningen för beredskapsvärnet. 
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 Figur 3 Översikt över räddningsstyrkornas geografiska placering, personella resurser och anspänningstider. 
 Tabellen återger grundbemanningen, avvikelser kan förekomma 
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8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

De senaste tio åren har antalet larm inom SKRTJ ökat från cirka 1100 larm per år till cirka 1600 

larm per år innan pandemin. Mot den bakgrunden slöt SKRTJ ett samverkansavtal med Söder-

törns brandförsvarsförbund i november 2019 med avseende på ledning och utalarmering. Av-

talet innebär i korthet att SKRTJ:s resurser larmas ut från Räddningscentralen Stockholms län 

(RCSL) och att vissa ledningsresurser är gemensamma mellan våra organisationer. 

SKRTJ har avtal om så kallad gränslös räddningstjänst med räddningstjänsterna i Sörmland, 

Räddningstjänsten Östra Götaland samt med regionens räddningstjänster i Gotlands, Stock-

holms, Uppsalas och Västmanlands län. Räddningstjänstorganisationerna ska hjälpa varandra 

både som förstärkning under en pågående insats och vid första insats. Överenskommelsen 

innebär att närmaste styrka alltid larmas. 

Samverkansavtalet med räddningstjänsterna i Gotlands, Stockholms, Uppsalas och Västman-

lands län inkluderar Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Räddnings-

tjänsten Enköping-Håbo, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, 

Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Gotland, vilket 

benämns Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS). Detta avtal finns för att uppnå god effekti-

vitet och förmåga inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Till detta avtal finns även un-

deravtal avseende samverkan gällande specialresurser för hantering av farliga ämnen. För 

närmare beskrivning av samverkan med avseende på ledning inom det geografiska området 

där samverkansavtalet gäller, se avsnitt 8.3. 

8.1.3 Alarmering av räddningsorganet 

SKRTJ har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) angående alarmering av rädd-

ningsresurser genom Räddningscentralen Stockholms län (RSCL). SBFF, inklusive RCSL, har 

avtal med SOS Alarm. Räddningscentralen är placerad på stationen Lindvreten i Vårby Gård 

och är navet för alarmering och ledning av samtliga räddningsinsatser. 

När larmsamtal inkommer via SOS är det RCSL som larmar SKRTJ:s resurser. När samtal in-

kommer utgår ledningsoperatörerna ifrån en larmplan som är beslutad av räddningschefen. 

Ledningsoperatören har även en flexibilitet att frångå larmplanen utefter den tillgängliga den 

tillgängliga informationen. Larmplanerana är framtagna så att tillräckliga resurser ska kunna 

larmas när systemet är intakt, det vill säga när respektive räddningsstyrka har normal anspän-

ningstid och bemanning (enligt figur 3). Larmplanera är dynamiska så till vida att det vaktha-

vande befälet och/eller larmoperatör kan anpassa resurserna efter rådande omständigheter. 

Utalarmeringen sker på två av varandra oberoende vägar där den primära är via det digitala 

nätet och den sekundära via Rakel. Alarmeringssystemet är utformat så att även Räddnings-

central Mitt kan larma de styrkor som i ordinarie fall larmas av RCSL. 

Vid avbrott eller störningar i telenäten, då det inte går att ringa 112, ska allmänheten ges möj-

lighet att larma kommunen på annat sätt. Det kan ordnas genom att bemanna våra brand-

stationer och genom att öppna upp trygghetspunkter. Information om eventuellt övriga plat-

ser, som kan användas när det inte går att ringa 112, ska meddelas som ”Viktigt meddelande 

till allmänheten”. Systemet Rakel används i huvudsak för kommunikation. 
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RCSL uppfyller relevanta säkerhetsföreskrifter och är certifierad enligt SSF 136:5. 

8.1.4 Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning är en grundläggande del av den operativa förmågan. En förutsättning 

för att genomföra effektiva räddningsinsatser inom tätort är tillgången till brandvatten via 

brandposter i det kommunala vattenledningsnätet. Både tillgängligt flöde och närhet till 

brandposterna är avgörande för räddningstjänstens förmåga vid exempelvis brand i byggnad 

inom tätort. 

Brandposter i det kommunala vattenledningsnätet finns främst i kommunernas tätorter, men 

kan även finnas i varierad omfattning i samlad bebyggelse utanför tätorterna. Brandposternas 

antal och placering bestäms av kommunernas förvaltningar/bolag med ansvar för vattenför-

sörjning i samråd med räddningstjänsten. I framtagandet av nya detaljplaner beaktas brand-

vattenförsörjningen. Vid bränder i delar av kommunerna där det saknas brandpostnät an-

vänds räddningstjänstens tankbilar för brandvattenförsörjning. 

8.1.5 Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs 

når samtliga delar av kommunen, inklusive larmhanteringen 

Tiden har en stor påverkan på vilken effekt som kan åstadkommas vid en räddningsinsats och 

hur stora konsekvenserna av olyckan blir. Responstiden är tiden från att ett larm inkommer till 

112, tills att första räddningstjänstresurs är framme på olycksplatsen. 

Det finns vissa begränsningar med att räkna ut och använda responstiden. Samtliga larmade 

räddningstjänstresurser kan via Rakel markera när de är framme vid olyckan och responstiden 

utgörs av tid från att larmsamtalet når SOS Alarm, tills att första resursen markerar sig 

framme. Det kan till exempel vara när en FIP-enhet parkerar bilen för att sedan kliva ut och 

påbörja skadebegränsande åtgärder så som att använda en handbrandsläckare. Men det kan 

också vara när en FIP-enhet parkerar vid en skogsväg i händelse av en skogsbrand och att det 

sedan är ett par hundra meter fram till själva branden, i otillgänglig terräng. I det senare fallet 

visar responstiden tiden då FIP-enheten parkerade, och inte var framme vid själva olyckan. 

Det kan också vara så att en olycka är alldeles för stor för en ensam resurs att hantera och att 

något skadebegränsande arbete inte kan påbörjas förrän fler resurser har anlänt till olycks-

platsen. 

Eftersom responstiden kräver en aktiv handling från räddningstjänstpersonalen kan tiden 

också bli fel på grund av att personalen glömmer att markera sig som framme, eller gör det 

mycket senare än när resursen faktiskt anlände till platsen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar varje år öppna jämförelser mellan kommer 

med avseende på trygghet och säkerhet (SKR, 2018–2020). I den fördjupande statistiken går 

det att hämta data för responstiden för räddningstjänst. Det är en mediantid som presenteras 

och responstiden för våra kommuner framgår ur tabell 8. I tabell 9 presenteras även larmhan-

teringstiden, vilket är tiden från att anrop inkommer till 112 till dess att utalarmering sker på 

aktuell brandstation. 
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Tabell 6 Responstiden (mediantid) för 2018–2020 redovisad per år och kommun. 

 

 

 

Tabell 7 Larmhanteringstiden (mediantid) för 2018–2020 redovisad per år och kommun. Statistiken för 
2020 är inhämtad mellan 1 juni 2019 och 1 maj 2020. Mitt i statistikperioden bytte SKRTJ utalarmerings-
tjänst från SOS Alarm till RCSL. 

 

 

MSB har tagit fram kartunderlag som visar responstider för landets kommuner (MSB, 2021). 

Responstiderna är baserade på de händelserapporter som räddningstjänsterna skickar till 

MSB. De presenteras i tabell 10, och skiljer sig marginellt från tiderna ur Öppna jämförelser. 

Underlaget i kartorna visar att SKRTJ har en lägre responstid i de tätorter där kommunen har 

räddningsresurser placerade och att ju längre ifrån en brandstation en olycka inträffar desto 

längre tid tar det innan den olycksdrabbade får hjälp. 

 

 

 

 

Tabell 8 Responstid fördelat per kommun (MSB, 2021). 

Kommun Responstid 2018–2020 MSB (minuter) 

Gnesta 13,16 

Nyköping 11,77 

Oxelösund 8,15 

Trosa 11,35 

Mediantid för riket - 

 

2018 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 

2018 2018 2018 2018 

2018 

2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 
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Responstid består av larmhanteringstid plus insatstid. Insatstiden är en kombination av an-

spänningstid och körtider för räddningstjänsten innan de är framme på skadeplats och kan på-

börja insats. Figur 4 ovan visar beräknade insatstider för SKRTJ geografiska område som bas-

eras på körtidsanalyser. Dessa insatstider har speciellt betydelse för bostadsbränder (se kapi-

tel 8.2.1) där räddningstjänstens utrustning är en del av alternativ utrymningsväg.  

I tabellerna 9-12 presenteras hur snabbt SKRTJ har varit på plats för fyra olika olyckstyper, för-

delat per kommun. Statistiken bygger på händelserapporter mellan åren 2019–2020. Re-

sponstider som är ofullständiga (till exempel då anrop till SOS saknas) är borttagna. Inga 

större förändringar i infrastrukturen kommer att ske i någon av SKRTJ:s kommuner i närtid 

och därför är det inte heller troligt att responstiden kommer minska till följd av ändrad infra-

struktur. Hur placeringen och dimensioneringen av räddningsresurserna är utformad påverkar 

tiden till dess att räddningsinsatser kan ge effekt vid en inträffad olycka. 

I tabellerna 9-12 redovisas responstiden som i hur stor andel av fallen första resurs varit på 

plats inom 10 minuter från 112-samtal, mellan 10–20 minuter, mellan 20–30 minuter och över 

30 minuter. 

Figur 4 Insatstider för SKRTJ - tid från att larmet kommit till räddningstjänsten tills de är på plats 
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Naturolycka och olycka med farligt ämne är inte specificerade i tabellerna. Vad gäller naturo-

lycka är det svårt att hämta rättvisande statistik ur händelserapporteringssystemet Daedalos. 

Det går till exempel att få fram hur många översvämningar i avlopp/dagvatten som har före-

kommit under tidsperioden, men det går inte att utläsa om översvämningen orsakats av en 

naturolycka. Olyckor med farliga ämnen har endast förekommit tre gånger i samtliga kommu-

ner under tidsperioden, därmed finns ingen rättvisande statistik. 

Tabell 9 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstre-
surs är framme på plats, brand i byggnad 

 ≤ 10 minuter 10 ≤ 20 minuter 20 ≤ 30 minuter ≥ 30 minuter 

Gnesta 54 % 25 % 14 % 7 % 

Nyköping 62 % 31 % 5 % 2 % 

Oxelösund* 87 % 9 % 0 % 4 % 

Trosa 46 % 50 % 0 % 4 % 

*en tredjedel av larmen från 2019 saknar uppgift om anrop till SOS. 

 

Tabell 10 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstre-
surs är framme på plats, brand utomhus 

 ≤ 10 minuter 10 ≤ 20 minuter 20 ≤ 30 minuter ≥ 30 minuter 

Gnesta 18 % 53 % 18 % 12 % 

Nyköping 32 % 48 % 13 % 7 % 

Oxelösund 75 % 9 % 9 % 7 % 

Trosa 33 % 49 % 5 % 13 % 

 

Tabell 11 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstre-
surs är framme på plats, trafikolycka 

 ≤ 10 minuter 10 ≤ 20 minuter 20 ≤ 30 minuter ≥ 30 minuter 

Gnesta 37 % 41 % 15 % 7 % 

Nyköping 35 % 51 % 12 % 3 % 

Oxelösund 64 % 36 % 0 % 0 % 

Trosa 45 % 53 % 1 % 1 % 
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Tabell 12 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstre-
surs är framme på plats, drunkning 

 Inom 10 min Inom 20 min Inom 30 min Över 30 min 

Gnesta* 50 % 50 % 0 % 0 % 

Nyköping** 29 % 57 % 14 % 0 % 

Oxelösund Finns endast en händelserapport under tidsperioden. 

Trosa*** 0 % 100 % 0 % 0 % 

*det finns endast två händelserapporter under tidsperioden 

**det finns endast sju händelserapporter under tidsperioden 

***det finns endast tre händelserapporter under tidsperioden 

 

 

8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder 

Inom SKRTJ finns två frivilliga brandvärn som är föreningar. SKRTJ har överlåtit till dessa värn 

att vidta inledande begränsade åtgärder. Värnen är placerade i Kila och Tystberga.15 

8.1.7 Samverkan med andra aktörer 

SKRTJ har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, så som Länsstyrelsen 

Södermanlands län, Region Sörmland, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssäll-

skapet, Polisen och Försvarsmakten. 

SKRTJ har avtal med följande aktörer: 

• Region Sörmland, avseende I Väntan På Ambulans (IVPA). 

• Räddningstjänstorganisationer i Sörmland - Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, 

Västra Sörmlands räddningstjänst och Flens kommun. Avtal om samverkan för rädd-

ningstjänst.  

• Avtal om gränslös räddningstjänst med Räddningstjänsten Östra Götaland.  

• Brandskyddsföreningen Restvärdesräddning. 

• Stockholm Skavsta flygplats avseende befattningen räddningschef vid flygplatsen. 

• Avtal med SBFF om anslutning till Räddningscentralen Stockholms län, avseende sam-

verkan i ett gemensamt ledningssystem 

• Samverkansavtal med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandför-

svarsförbund, Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjäns-

ten Gotland. 

• Underavtal till samverkansavtalet ovan med regionens räddningstjänster avseende ge-

mensamma specialresurser för hantering av farliga ämnen. 

 
15 Totalt finns fyra frivilliga brandvärn inom SKRTJ:s område. Gåsinge är ett kommunalt värn, och såle-

des har inte SKRTJ överlåtit åt annan att vidta åtgärder. Värnet i Nävekvarn är en förening, precis som 

Kila och Tystberga, men där finns en FIP anställd enligt RIB-avtalet och det får därför anses som att 

FIP:en vidtar ”inledande begränsande åtgärder” och värnet sedan hjälper till att bryta skadeförloppet. 
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• Samarbetsavtal gällande oljeskydd med Oxelösunds hamn 

• Tystberga räddningsvärn 

• Kila frivilliga brandkår 

• Nävekvarns räddningsvärn 

 

8.1.8 Varning och information till allmänheten 

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att nå-

got allvarligt har hänt och att händelsen omedelbart hotar människors liv och hälsa, egendom 

eller miljö. I händelse av ett VMA ska allmänheten alltid följa de anvisningar som framgår i in-

formationen. Grunden är att alla som nås av ett VMA ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar 

och ventilation samt söka mer information via radio, TV, kommunens webbplats eller inform-

ationsnumret 113 13. Det finns två typer av meddelanden, varnings- och myndighetsmed-

delanden. 

Varningsmeddelande används vid allvarliga händelser och sänds omedelbart på begäran av 

räddningsledare eller myndighet och företag i situationer då omedelbar risk bedöms föreligga 

för skada på liv, egendom eller i miljö. Meddelandet kan gå ut via följande kanaler: 

• Tyfoner, vilka finns i Nyköpings och Oxelösunds tätorter samt Studsvik 

• TV 

• Radio 

• Talmeddelande till fast telefon inom det drabbade området 

• SMS till personer som är adressregistrerade eller befinner sig i det drabbade 

området 

• Krisinformation.se (webbplats, app och sociala medier) 

• 112-appen 

Utomhuslarmet via tyfonerna består av upprepade sju sekunder långa signaler med fjorton 

sekunders tystnad emellan, under minst två minuter. Faran över signaleras genom en 30–40 

sekunders lång signal. 

 

 

 

Figur 5 Visualisering över utomhussignalerna för VMA 

 

Myndighetsmeddelande används vid mindre allvarliga händelser och sänds, utan krav på 
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omedelbarhet, på begäran av räddningsledare eller myndighet och företag för att förebygga 

och begränsa skador på liv, egendom eller i miljö. Myndighetsmeddelande används vid svårig-

heter i trafiken på grund av oväder, svaga isar, eller ett giftutsläpp som inte är farligt för häl-

san. Meddelandet går ut via: 

• Radio 

• Krisinformation.se (webbplats, app och sociala medier) 

• 112-appen 

Vissa anläggningar inom SKRTJ:s område bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga ska-

dor på människor, egendom och miljö se kapitel 4.1.5 avsnitt om särskilda riskobjekt. Dessa 

verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. Om det skulle inträffa en olycka eller 

om det är en överhängande fara för en olycka på en farlig verksamhet varnas allmänheten ge-

nom ett VMA. Allmänheten uppmanas då att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilat-

ion samt lyssna på radio eller TV. 

8.2 Operativ förmåga per olyckstyp 

I detta kapitel beskrivs SKRTJ:s operativa förmåga per olyckstyp. Figur 5 beskriver skillnaden i 

effekter om en räddningsinsats inleds i förhållande till om en räddningsinsats inte inleds. 

Punkten för då räddningsinsatsen inleds kan brytas ner för att förstå hur förmågan och effek-

ten hänger ihop. Vi vill att figur 5 ses som en dynamisk bild, där punkten för räddningsinsatsen 

kan förflyttas längs med kurvan för ”uppskattad utveckling utan insats” och förflyttningen är 

beroende på hur räddningsinsatsen är dimensionerad. Dimensioneringen beror bland annat 

på tillgång till resurser (material, personal, kompetens) och geografiska förutsättningar. Till 

exempel kan det antas att effekten kan bli större (mer positiv utveckling av det negativa ska-

deförloppet) ju tidigare en räddningsinsats initieras. 

Hur stor effekten blir kan även antas bero på hur ”stor” räddningsinsats som initieras. Ett ex-

empel är vid en omfattande brand i en byggnad där det finns liv att rädda. Då krävs att det 

kommer tillräckligt många resurser inom godtagbar tid för att räddningsinsatsen ska få öns-

kad effekt (rädda liv och begränsa brandspridning).  
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Figur 6 Schematisk bild över vilken skillnaden i effekt om räddningsinsats inleds eller inte inleds16 

 

I beskrivningarna av förmåga per olyckstyp nedan har vi valt att fokusera på den samlade för-

mågan i SKRTJ:s område. Det innebär att de nyckelresurser som anges kan disponeras över 

hela den geografiska ytan. En nyckelresurs som är placerad i Nyköping har således kortare re-

sponstid till områden i Nyköpings geografiska närhet, än till områden i exempelvis Gnestas 

kommun. I praktiken innebär det att tiden till dess att nyckelresursen kan vara med och bidra 

till den positiva effektutvecklingen vid olyckan varierar över den geografiska ytan. Varken 

uppgifterna av särskild vikt eller nyckelresurserna är listade enligt någon som helst inbördes 

ordning nedan, utan alla uppgifter och resurser bedöms vara lika viktiga. 

För mer detaljerad förmågebeskrivning hänvisas till underliggande interna dokument. 

8.2.1 Brand i byggnad 

Räddningstjänstens förmåga vid brand i byggnad varierar beroende på vilken typ av byggnad 

som är drabbad. Boverkets byggregler reglerar hur det byggnadstekniska brandskyddet ska 

utformas i olika byggnader och lokaler. Därtill ska verksamheter bedriva ett systematiskt 

brandskyddsarbete som dimensionerar det organisatoriska brandskyddet, vilket bland annat 

ska innehålla instruktioner för hur en utrymningssituation ska gå till. 

Från i stort sett alla lokaler ska det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. En av 

utrymningsvägarna i flervåningsbyggnader som innehåller kontor och/eller bostäder kan ut-

göras av räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stegar under vissa förutsättningar17. På 

stationerna i Nyköping, Oxelösund och Gnesta finns höjdfordon som kan vara alternativ ut-

rymningsväg i byggnader upp till 23 meter över mark. På alla brandstationer (heltid och RIB) 

finns bärbara stegar som kan utgöra alternativ utrymningsväg för byggnader upp till elva me-

ter över mark. Båda alternativen förutsätter att det byggnadstekniska brandskyddet i byggna-

den är dimensionerat för denna typ av lösning, med avseende på bland annat tillgängliga upp-

ställningsplatser för räddningstjänstens fordon och räddningsvägar som underhålls regelbun-

det. 

Brandstationerna inom SKRTJ har idag en sådan bemanning att invändig livräddning genom 

rökdykning och utvändig livräddning via höjdfordon inte kan påbörjas samtidigt. Den rädd-

ningsstyrka som anländer till platsen först kan därför behöva prioritera mellan invändig och 

utvändig livräddning, till dess att förstärkande enheter (med erforderliga resurser) har anlänt 

till skadeplatsen. 

Vad gäller byggnader som innehåller vårdlokaler, så som sjukhus, särskilda boenden och kri-

minalvårdsanstalter, sätts stor vikt vid verksamhetens organisatoriska brandskydd. Ofta byg-

 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publikation nr MSB1789 – juni 2021. Handbok - Inne-

håll och struktur i kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 

17 Förutsättningarna regleras i Boverkets byggregler. 
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ger utrymningsstrategin i denna typ av byggnader på så kallad horisontell utrymning, då per-

sonalen ska förflytta personer i lokalerna till angränsande brandcell i samma våningsplan. Vid 

en brand i en vårdlokal är det därför viktigt att räddningstjänsten så tidigt som möjligt får in-

formation om var människor finns i byggnaden, så att rätt skadebegränsande åtgärder kan 

initieras. 

Vid bränder i höga byggnader, över 16 våningsplan, är räddningstjänsten till stor del beroende 

av det byggnadstekniska brandskyddet. Exempelvis är det viktigt att system för att evakuera 

rök- och brandgaser från byggnadens trapphus fungerar. Även installationer så som rädd-

ningshissar, stigarledningar och eventuella sprinklersystem är viktiga komponenter för att 

räddningstjänsten ska kunna nå önskad effekt med insatsen. 

Många byggnader har särskilda risker som behövas tas i beaktande vid en räddningsinsats, 

inte minst för insatspersonalens säkerhet. Det kan till exempel vara en industri där det förva-

ras gasflaskor, eller där det finns gaser som går genom olika rörledningar i byggnaden. Det 

finns också byggnader som har objekt som är skyddsvärda, inte minst ur kulturhistoriskt per-

spektiv så som värdefulla ting i kyrkor eller på muséer. För denna typ av anläggningar är in-

satsplaner till stor hjälp för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats. Insatspla-

nerna utgör ett mycket viktigt beslutsunderlag i genomförandet av räddningsinsatsen. 

 

 

 

Effekt Uppgifter av särskild vikt Nyckelresurser 

Efter att räddningstjänsten 

har påbörjat skadebegrän-

sande åtgärder ska personer 

som är utsatta för fara i 

byggnaden förflyttas till sä-

ker plats, och ingen 

brandspridning ska ske ut-

anför redan drabbad(e) 

brandcell(er)18. Räddnings-

tjänstens åtgärder för att 

bekämpa branden ska mini-

mera negativ miljöpåverkan. 

 

För att begränsa skadeför-

loppet: 

• Omedelbar släckinsats 

• Omedelbar livräddning 

• Utrymma eller in-
rymma personer i fara 

• Riskbedömning 
 

För att bryta skadeförloppet: 

• Invändig och utvändig 
släckning 

• Invändig och utvändig 
evakuering 

• Förhindra spridning till 
annan brandcell 

• Förhindra spridning till 
annan byggnad 

• Organisation för rök-
dykning 

• Höjdfordon  

• Tankfordon  

• Extra rödskyddsutrust-
ning  

 
18 Med tanke på responstiden och om det byggnadstekniska brandskyddet är korrekt utfört bör ett rim-

ligt antagande vara att den drabbade brandcellen är startbrandcellen. Det vill säga, branden bör kunna 

begränsas till startbrandcellen. 
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• Restvärdesräddning 

• Akut omhändertagande 
 

 

8.2.2 Brand utomhus 

En stor del av de larm som SKRTJ responderar på är bränder utomhus. Till denna olyckstyp 

hör allt från skogsbränder till bränder i containrar och fordon. Förmågebeskrivningen nedan 

fokuserar på bränder i skog- och mark eftersom dessa ofta är svårare att hantera och kräver 

andra typer av nyckelresurser än andra bränder utomhus. Vi vill dock lyfta ett par aspekter 

som är viktiga att tänka på vid andra typer av bränder utomhus och gör det här i inledningen 

av avsnittet. 

Bränder i fristående objekt utomhus, så som containrar och fordon är vanliga i samtliga av 

SKRTJ:s kommuner. Många av dem är anlagda. Vid en insats till en brand utomhus behöver 

räddningsinsatsen som alltid prioritera att rädda liv, egendom och miljö. Ofta är det fri-

stående objekt som brinner, varför räddningstjänsten behöver inrikta insatsen till att för-

hindra spridning till intilliggande objekt. Det kan till exempel handla om bilar som är parke-

rade intill en annan brinnande bil, eller sopkärl som står tätt intill varandra. Värt att beakta är 

att en händelse som inleds som brand utomhus kan sprida sig till en byggnad; till exempel om 

ett sopkärl är placerad intill en fasad och en brand utbryter i sopkärlet. Då menar vi att det blir 

en brand i byggnad och förmågebeskrivningen framgår därmed i avsnitt 8.2.1. 

I förmågebeskrivningen nedan är fokus på mark- och skogsbränder. 

Effekt Uppgifter av särskild vikt Nyckelresurser 

Branden ska vara begränsad 

och under kontroll inom 20 

timmar från dess att larmet 

inkommer till räddningscen-

tralen. Räddningstjänstens 

insats ska sträva efter att 

minimera störningar på 

samhällsviktig verksamhet 

och begränsa skador på 

egendom. 

 

För att begränsa skadeför-

loppet: 

• Positionering 

• Ringa in branden och 
inleda släckning 

• Upprätta lägesbild och 
prognos 

• Riskbedömning 

• Tidig resurssättning 
 

För att bryta skadeförloppet: 

• Upprätta begränsnings-
linjer 

• Släcka brand 

• Skapa uthållighet 

• Samverka med markä-
gare 

 

• Terrängfordon  

• Motorsprutor 

• Tankfordon  

• Tolka brandriskdata 

• Skogsbrandsläp 

• Flygande resurser så 
som helikopter och sko-
pande flygplan* 

• Förstärkningsresurs 
skogsbrand* 

* läs mer i kapitel 8.1.2 och 8.1.7 
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8.2.3 Trafikolycka 

I den här typolyckan ryms ett par olika olyckstyper; olycka på väg, järnväg och flyg. 

Det är svårt att renodla olyckstyper. Till exempel är många olyckor som händer på eller intill 

järnvägen inte att klassa som ”järnvägsolycka”, utan istället suicid, påkörda djur eller bränder 

intill banvallen. Järnvägsolyckor som är just järnvägsolyckor, och inte något annat, inträffar 

relativt sällan i SKRTJ:s område och kommer därför inte att beskrivas djupare i detta avsnitt. 

Precis som för alla olyckstyper är insatspersonalens säkerhet viktig att beakta, och vad gäller 

arbete på järnväg handlar det specifikt om risker kopplade till el och järnvägstrafik. SKRTJ:s 

förmåga vid räddningsinsatser på järnväg beskrivs närmare i räddningstjänstens interna doku-

ment för beskrivning av operativ förmåga som är under arbete. 

I Nyköpings kommun är Stockholm Skavsta flygplats belägen. För förmågebeskrivning kopp-

lat till flygplatsen hänvisas dels till insatsplanerna för Skavsta, dels till interna dokument för 

förmågebeskrivning. Vid mindre flygplansolyckor är det viktigt att säkra platsen mot brand, 

prioritera livräddning och därefter miljöräddning inte minst med tanke på eventuellt läckage 

av flygbränsle. Vad gäller ansvarsfördelningen vid flygplansolyckor är Sjöfartsverket ansvariga 

för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. 

När luftfartyget är lokaliserat övergår ansvaret till den kommunala räddningstjänsten. 

Vid en inträffad trafikolycka med skadade personer är det viktigt att de skadade personerna 

kommer till sjukhus så fort som möjligt. I många sammanhang används begreppet ”golden 

hour”, vilket betyder att för att personer ska ha så god chans som möjligt att överleva efter en 

trafikolycka ska de vara på sjukhus inom en timme. 

Något som är oerhört viktigt vid SKRTJ:s arbete på vägar är insatspersonalens säkerhet, där-

för är det av största vikt att etablera en säker arbetsplats i samband med trafikolyckor. 

Effekt Uppgifter av särskild vikt Nyckelresurser 

Vid en trafikolycka på väg 

ska skadade personer vara 

på sjukhus inom en timme 

från dess att olyckan inträf-

fade. Vi ska sträva efter att 

minimera miljö- och sam-

hällspåverkan, utan att göra 

avkall på säkerheten för in-

satspersonalen. 

För att begränsa skadeför-

loppet: 

• Etablera säker arbets-
plats 

• Säkra mot brand i drab-
bade fordon 

• Stabilisera olycksfor-
don 

• Akut omhänderta-
gande 

• Riskbedömning 
 

För att bryta skadeförloppet: 

• Losstagning 

• Uppsamling och sane-
ring av läckage 

• Restvärdesräddning 
 

• Verktyg för avancerad 
losstagning 

• Buffertfordon 

• Tung räddning 

• Kunskap om risker med 
olika typer av bränslen 

 



45(59) 
 

 
 

8.2.4 Olycka med farliga ämnen 

Sedan 2020 ingår SKRTJ i ett regionalt avtal gällande olyckor med farliga ämnen, se avsnitt 

8.1.2. Vid olyckor med farliga ämnen som inträffar i SKRTJ:s respektive kommuner kommer 

SKRTJ:s resurser högst troligt att vara första räddningsresurs på plats och därför är behöver 

SKRTJ ha en viss förmåga att hantera denna olyckstyp. 

För de Sevesoanläggningar och farliga verksamheter som finns i våra fyra kommuner finns 

planer för kommunal räddningsinsats där räddningstjänstens förmåga beskrivs.19 

En olycka med farliga ämnen kan ta sig många olycka uttryck. Det kan till exempel vara vid en 

brand i en byggnad där det förvaras stora mängder farliga ämnen, trafikolyckor med transpor-

ter av farligt gods eller utsläpp av farliga ämnen från en industri. Det utsläppta ämnet kan ha 

olika aggregationstillstånd och vara farligt på olika sätt för omgivningen. Oavsett olyckstyp 

och vilket ämne det handlar om är det viktigt att räddningspersonalen kan identifiera det ut-

släppta ämnet och tolka dess viktiga data med hjälp av de beslutsstöd som finns att tillgå, och 

därefter påbörja skadeavhjälpande åtgärder. 

 

Effekt Uppgifter av särskild vikt Nyckelresurser 

Efter räddningstjänstens 

framkomst ska inga ytterli-

gare människor som befin-

ner sig i närheten av utsläp-

pet skadas eller omkomma. 

Utsläppet eller dess miljö-

konsekvenser ska inte heller 

förvärras efter att rädd-

ningstjänsten initierat ska-

deavhjälpande åtgärder. 

För att begränsa skadeför-

loppet: 

• Utrymma eller in-
rymma personer i fara 

• Varna personer som 
kan utsättas för fara 

• Spärra av riskområde 

• Omedelbar livräddning 
(exempelvis livräd-
dande personsanering) 

• Identifiera och indikera 
ämne 

 
För att bryta skadeförloppet: 

• Begränsa eller stoppa 
utflödet 

• Sanering (personer, 
egendom och miljö) 

• Restvärdesräddning 
 

• Organisation för att 
hantera kemolyckor en-
ligt regiongemensamt 
avtal* 

• Kunskap om att tolka 
data för farliga ämnen 

• Tankfordon 

• Förstärkningsresurs 
CBRN* 

• Förstärkningsresurs ol-
jeutsläpp* 

* läs mer i kapitel 8.1.2 och 8.1.7 

 
19 Den kommunala planen för räddningsinsats är indelad i en allmän del och en intern del. Den allmänna 

delen har diarienummer ROS21/3:14. Vid dags dato håller den interna delen på att upprättas. 
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8.2.5 Naturolycka 

Naturolyckor kommer i olika former och olika intensitet. Det kan handla om allt ifrån ras och 

skred till översvämningar och stormar. Förmågebeskrivningen för naturolycka hålls generell, 

eftersom effekten som eftersträvas bedöms vara den samma oavsett vilken typ av naturo-

lycka som har inträffat. 

Effekt Uppgifter av särskild vikt Nyckelresurser 

Nödställda personer ska 

evakueras till säker plats och 

störningar i samhällsviktiga 

verksamheter ska minime-

ras. 

För att begränsa skadeför-

loppet: 

• Säkra framkomlighet på 

vägar 

• Evakuera människor 

• Säkra eller avlägsna 
(konstruktions)delar 
som hotar att skada 
människor, egendom 
eller miljö 

För att bryta skadeförloppet: 

• Pumpa vatten 

• Invallning 

• Losstagning 

• Sågarbete 

• Samverkan med andra 
aktörer 

• Restvärdesräddning 
 

• Terrängfordon 

• Motorsprutor 

• Förstärkningsresurs 
översvämning* 

• Förstärkningsresurs sök 
och räddning (NUSAR)* 

* läs mer i kapitel 8.1.2 och 8.1.7 

8.2.6 Drunkning 

Ett larm om drunkning är ett väldigt tidskritiskt larm; det krävs att räddningsresurser kommer 

fram snabbt till platsen och kan lokalisera den drabbade för att sedan få upp personen över 

vattenytan. På samtliga RIB-stationer i SKRTJ:s område finns ytlivräddare och på heltidsstat-

ionen i Nyköping finns räddningsdykare. 

Effekt Uppgifter av särskild vikt Nyckelresurser 

Den skadedrabbade ska 

komma ovanför vattenytan 

så fort som möjligt för att 

möjliggöra akut omhänder-

tagande och avtransport till 

sjukhus. 

För att begränsa skadeför-

loppet: 

• Snabb larmhantering 
och positionering 

• Lokalisering av perso-
nen 

 
För att bryta skadeförloppet: 

• Ytlivräddning eller dyk-
ning 

• Akut omhändertagande 

• Räddningsdykare 

• Ytlivräddare 

• Båtar 

• Hansabrädor 
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• Samverkan med andra 
aktörer 
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8.3 Ledning i räddningstjänsten 

Räddningstjänsten ska vara ändamålsenligt ordnad och räddningsinsatser ska kunna påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap § 3). För att kunna uppnå 

detta behövs ett väl anpassat räddningsledningssystem. SKRTJ har, dels enskilt, dels genom 

samverkan med andra, ett räddningsledningssystem som är dimensionerat för att leda de 

räddningsinsatser som behövs utifrån både den lokala och den regionala riskbilden. Rädd-

ningsledningssystemet har tillräcklig kapacitet och robusthet för att hantera flera räddnings-

insatser samtidigt och för att hantera omfattande räddningsinsatser.  

För att nå en effektiv hantering av olyckor krävs en ledningsorganisation som är väl anpassad 

för den situation som råder. Principiellt delas vår ledningsförmåga inom två domäner. Dels 

ska varje enskild räddningsinsats, stor som liten kunna ledas på ett effektivt sätt. Vi har ett 

flexibelt system med flera ledningsnivåer som kan formas efter olyckans karaktär och omfatt-

ning, mängden personal och funktioner som hanterar olyckan och behovet av att samverka 

med andra aktörer. Målet är alltid att minimera påverkan för de drabbade och på samhället.  

Den andra domänen inom ledning som ständigt måste hanteras är ledning av räddningstjäns-

ten som system, d.v.s. den centrala ledning som behövs för att genomföra omvärldsbevak-

ning, tolka inkommande larm och skeenden, tillsätta resurser till respektive insats samt priori-

tera och följa upp dessa, delta i regionala samverkansforum m.m. För detta finns en ständigt 

bemannad ledningscentral med ett ansvarigt befäl.  

SKRTJ samarbetar med Brandkåren Attunda, Uppsala Brandförsvar, Räddningstjänsten Norr-

tälje, Räddningstjänsten Enköping Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten 

Sala-Heby, Storstockholms brandförsvar och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), vilket 

benämns Räddningsregion Östra Svealand. Syftet med samarbetet är att skapa bättre förut-

sättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga 

att bibehålla god beredskap. Genom att arbeta enhetligt underlättas samverkan. Samarbetet 

regleras i ett samverkansavtal och innebär att den resurs som snabbast kan vara på plats, och 

som är lämplig för händelsen, används vid nödlägen oavsett kommun- eller organisationstill-

hörighet. Både räddnings- och ledningsresurser larmas gränslöst i syfte att möta de hjälpsö-

kandes behov på ett effektivt sätt.  

Inom räddningsregionen där avtalet om gränslös samverkan gäller finns två larm- och led-

ningscentraler: Räddningscentral Mitt som samlar sju av de nio nämnda räddningstjänstorga-

nisationerna, och Räddningscentralen Stockholms Län (RCSL) som SKRTJ och SBFF larmas 

och leds från. 

I figur 7 illustreras de ledningsfunktioner som är knutna till RCSL. I avsnitt 8.3.1 och 8.3.2 finns 

en sammanfattande beskrivning över den övergripande ledningen respektive ledning av in-

sats. För djupare beskrivning hänvisas till gemensam ledningsdoktrin för alla de räddnings-

tjänstorganisationer i den räddningsregion som hanteras av Räddningscentral Mitt och Rädd-

ningscentralen Stockholms Län.  
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8.3.1 Övergripande ledning  

RCSL bedriver, dygnet runt och året om, övergripande ledning för de 13 kommuner som till-

sammans ingår i SKRTJ och SBFF. Den övergripande ledningen bedrivs utifrån en helhetssyn 

för räddningstjänstverksamheten inom dessa kommuner. Genom RCSL kan SKRTJ anpassa 

ledning och användning av räddningsresurser utifrån aktuell riskbild och pågående räddnings-

insatser.  

Den övergripande ledningen bedriver hela tiden omvärldsbevakning för att kunna upptäcka 

händelser och skeenden som kan föranleda att beredskapen behöver anpassas. Det kan till ex-

empel vara hög brandrisk i skog och mark, stora demonstrationer, social oro eller andra hän-

delser i samhället som kan öka risken för olyckor eller påverka framkomligheten för rädd-

ningsresurser. Beredskapen anpassas normalt genom strategiska förflyttningar av olika resur-

ser eller genom att systemet förstärks med ytterligare resurser. 

I den övergripande ledningen verkar ledningsnivåerna vakthavande räddningschef (VRCH) 

(Ledningsnivå 5) och vakthavande befäl (VB) (ledningsnivå 4) samt larmoperatörer (LOP), som 

alltid finns i tjänst dygnet runt, året om. VB rapporterar till vakthavande räddningschef som är 

ledningssystemets högsta beslutsfattare och verkar på uppdrag av de två räddningscheferna. 

VRCH kontaktas vid särskilda händelser eller där organisationen är ansträngd. Vakthavande 

räddningschef ska kunna leda stora och/eller komplexa insatser eller hårt ansträngda lägen. 

VRCH finns i beredskap, förväntas kunna verka direkt på distans och ska kunna inställa sig på 

RCSL inom en timme från att funktionen aktiverats.  

Inne på räddningscentralen på Lindvreten, Vårby gård, tjänstgör det vakthavande befälet som 

tillsammans med ledningsoperatörerna utför övergripande ledning.  

RCSL tar emot medlyssningar från samtal till SOS och bedömer om det finns behov av insats 

från räddningstjänsten. LOP:arna deltar vid behov i samtalen och kan ställa kompletterande 

frågor. Om det finns ett konstaterat behov, eller om misstanke om behov inte kan undanröjas, 

larmas resurser enligt framtagna larmplaner. 

Gruppledare 

(GL) 

 

Larmoperatör 

(LOP) 

 

Figur 7 Ledningsstrukturen inom SKRTJ och SBFF 
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Ledning av räddningsinsatser påbörjas direkt när räddningscentralen kopplas in i samtalet och 

börjar göra en bedömning av vad som har inträffat. Övergripande ledning fattar beslut om av-

sikt och ram för insatsen samt gör prioriteringar gentemot andra pågående insatser och be-

redskapsläget. Den övergripande ledningen kan fatta beslut om att omfördela resurser utifrån 

behovet vid den enskilda händelsen och utifrån det aktuella beredskapsläget. Det kan till ex-

empel handla om att prioritera om en specialfunktion som räddningsdykare, tak- och spräng-

enhet eller kemresurs. Vid behov initierar den övergripande ledningen samverkan med andra 

aktörer och säkerställer information till allmänheten om till exempel risker i samband med in-

satser. 

Vakthavande befälets (VB) funktion är att vara ansvarigt befäl och arbetsledare i RCSL. VB 

disponerar samtliga operativa resurser i de båda organisationerna och är ansvarig för de insat-

ser som genomförs. VB är aktiv och följer händelseutvecklingen i regionen och i möjligaste 

mån planerar för förväntade hot och insatser. Att identifiera det drabbade sammanhanget, 

d v s den samlade samhällskonsekvensen av en olycka, är centralt och ligger till grund för att 

rätt åtgärder och kontakter initieras. VB har rätt att frångå de larmplaner som respektive or-

ganisation har angett om det föreligger ett reellt skäl.  

De resurser som VB förfogar över används utifrån det behov som förväntas och uppstår. Led-

stjärna för resursuppbyggnaden i samband med insatser och förväntat hårt ansträngda lägen 

är att säkerställa tillräcklig mängd resurser direkt och sedan ta tillbaka dem om det visar sig 

att de inte behövs. Detta avser såväl räddningsstyrkor som ledningsorganisation. Insatsled-

ningsenheter kan även förflyttas till en mer strategisk placering under perioder då övriga led-

ningsenheter är upptagna vid långdragna händelser.  

Ledningssystemet beskrivs mer utförligt i ett regiongemensamt styrdokument om ledning. 

8.3.2 Ledning av insats 

Med insatsledning avses ledning och samordning av enskild räddningsinsats. I varje rädd-

ningsstyrka finns ett befäl med kompetens för insatsledning av begränsade insatser. Vid 

olyckor som kräver flera insatta styrkor finns särskilda ledningsresurser för att hantera ett 

större behov av ledning och samordning. 

Vilka resurser som larmas för att leda en räddningsinsats beror på ledningsbehovet för den ak-

tuella händelsen. Den som leder en räddningsinsats kallas för räddningsledare. Denne ansva-

rar bland annat för att sätta målet med insatsen, fördela uppgifter och resurser utifrån målet 

och följa upp genomförandet. Räddningsledaren ska kontinuerligt rapportera till den övergri-

pande ledningen hur insatsen genomförs och vilken effekt den ger samt säkerställa samver-

kan med andra aktörer på skadeplats. 

Den som leder det direkta arbetet på skadeplatsen kallas insatschef och är i normalfallet tillika 

räddningsledare. I vissa fall kan det vara brandmän som arbetar utan befäl på en skadeplats. 

Om inget annat beslut fattas är högsta befäl på en skadeplats insatschef. Detta fråntar inte 

högre chefer att under framkörning ta ansvar för insatsen och bidra till insatsens genomfö-

rande. 
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Ambitionen är att alltid bibehålla en stark ledningsorganisation under så lång tid som möjligt 

vid en inträffad händelse. Detta för att behålla initiativet och för att skapa goda förutsätt-

ningar att verka utifrån den inriktning och de helhetsbeslut som är fattade. Ledningsorgani-

sationen är dimensionerad för att kunna hantera omfattande räddningsinsatser men vid ex-

trema behov kan förmågan stärkas ytterligare genom inkallning av extra personal och genom 

regional samverkan. 

Inom RCSL finns i dagsläget tre ledningsnivåer för skadeplatsnära ledning. Dessa är beman-

nade dygnet runt, årets alla dagar. De tre ledningsnivåerna är: 

• Ledningsnivå 1 (L1), styrkeledare (SL). Finns placerad på respektive brandstation med 

heltids- och RIB-bemanning. Värnen har gruppledare (GL), vilket även i undantagsfall 

kan förekomma på RIB-stationerna. 

• Ledningsnivå 2 (L2), insatsledare (IL). Finns normalt sett placerad på brandstationen i 

Nyköping. Inom det gemensamma ledningssystemet (för SBFF och SKRTJ), finns det 

även insatsledare (L2) som utgår från Haninge respektive Södertälje. 

• Ledningsnivå 3 (L3), regional insatsledare (RIL). Utgår normalt sett från Lindvreten 

brandstationen i Vårby gård, Huddinge. 

Ledningsnivå 2 och 3 är resurser för hela det gemensamma ledningssystemet, vilket innebär 

att de inte är låsta till ett specifikt område utan ska kunna befinna sig och verka inom hela 

SKRTJ:s och SBFF:s geografiska område. 

Inom samverkansavtalet med SBFF finns även en sambands- och ledningsoperatör (SOL) att 

tillgå för den skadeplatsnära ledningen. SOL är normalt sett placerad på Lindvreten och kan 

larmas tillsammans med antingen L2 eller L3. Väl framme på skadeplatsen stödjer lednings-

operatören ledningsarbetet med exempelvis radiosamband och dokumentation.  

För att förstärka yttre ledning finns en regionsgemensam rutin benämnd Förstärkningsresurs 

Yttre ledning (FRYL) vilket innebär att den yttre ledningen förstärks med ledningsstöd vilket 

kan innebära en eller flera personer. Ledningsplats och en yttre stab lokaliseras normalt vid 

skadeplatsen med hjälp av ledningsfordon och dess utrustning. Vid omfattande och lång-

dragna händelser kan det dock finnas ett behov av att skapa bättre förutsättningar för att leda 

vilket i regel görs bäst inomhus. Det innebär att ledningsplats och yttre stab kan behöva upp-

rättas i en för ändamålet bra lokal.  

Ansvariga roller, både i övergripande ledning och i insatsledning, har ett ständigt ansvar att 

ompröva ledningsbehov, organisering och enskilda insatsers inriktning utifrån det behov som 

kan finnas. Med andra ord har VRCH eller VB rätt att fatta beslut som direkt eller indirekt på-

verkar en enskild räddningsinsats, detta bland annat utifrån att man från den övergripande 

ledningen har systemperspektivet som inte finns hos insatsledningen. 

Responstiden för någon av ledningsenheterna är mindre än 20 minuter för majoriteten av 

kommunernas tätorter. Ett mindre antal tätorter nås inom en responstid på närmare 30 minu-

ter. 
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8.3.3 Ledningsstöd 

Vid en belastning som medför att VB behöver ledningsstöd ska behovet av inkallning av led-

ningspersonal eller larmoperatör beaktas. 

Vad gäller förstärkt ledning i det lite längre tidsperspektivet så finns ett regionsgemensamt 

synsätt för upprättande av en stab för ledning av systemet och/eller för ledning av en rädd-

ningsinsats eller annan händelse. Det regionsgemensamma synsättet innebär att ett antal 

olika funktionsbenämningar i regel ska användas, dessa numreras även R1-R9. Observera att 

flera olika funktioner kan bemannas av en och samma person beroende på typ och dignitet av 

händelse.  

Gemensam stabschefsutbildning har genomförts i räddningsregionen vilket innebär att rädd-

ningscentralerna har ett liknande synsätt för hur en stab ska ledas. En stab kommer företrä-

desvis att upprättas på RC utifrån att ledning av systemet och delar av en eller flera räddnings-

insats/-er eller annan händelse behöver samordnas. 

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Flera av de olyckstyper som kan inträffa inom SKRTJ:s område kan föranleda omfattande 

räddningsinsatser som tar många resurser i anspråk under lång tid, till exempel en omfat-

tande skogsbrand. Det är dock inte bara enstaka omfattande händelser som kan belasta 

SKRTJ:s skadeavhjälpande organisation, även flera samtidiga händelser kan innebära att 

många resurser behöver vara aktiva under en längre tid. 

RCSL har god erfarenhet att hantera hög belastning till följd av omfattande och flera samti-

diga händelser. SKRTJ har genom samverkansavtalet med SBFF god tillgång till ledningsre-

surser. Den här möjligheten, att gränslöst förstärka varandra med ledningsresurser inom 

räddningsregionen, innebär att SKRTJ kan säkerställa en god förmåga till skadeplatsnära led-

ning även vid hög belastning.  

När en olycka inträffar larmas resurser från den eller de närmaste brandstationerna till platsen 

för att genomföra insatsen. Vid omfattande insatser samlas resurser från ett större område, 

ofta även från angränsande räddningstjänstorganisationer. Omvänt stöttar även SKRTJ med 

våra räddningsresurser till andra kommuner när de har behov. 

Inom ledningsregionen SKRTJ/SBFF är rutinen, för att upprätthålla beredskapen, normalt sett 

att inte kalla in extra brandpersonal vid en omfattande händelse. Istället nyttjas det faktum 

att det inom regionen är relativt tätt mellan räddningsresurser, och en lägre men för stunden 

acceptabel beredskap för nya insatser kan uppnås genom att fördela kvarvarande resurser 

över ytan på ett effektivt sätt. Detta innebär att en räddningsstyrka kan flyttas från en plats 

till en annan för att kompensera för styrkor som redan är insatta. Detta arbete baseras på in-

hämtade underrättelser från andra organisationer, erfarenheter och riskbedömning kring san-

nolikheten för nya händelser samt tiden det beräknas ta för att kunna hantera en ny händelse 

i samma område. 

Vid torra och varma perioder är det vanligt förekommande med mark- och skogsbränder. Vid 

särskilda väderlekar, såsom starka vindar och låg fuktighet, är det vanligt att mark- och skogs-



53(59) 
 

 
 

bränderna blir insatser av en mer resurskrävande karaktär. Sker det då flera mark- och skogs-

bränder inom kommunerna kan beredskapen och organisationen bli hårt ansatt. Vid sådana 

situationer kan det även vara så att angränsande förbund och räddningstjänster upplever 

samma ansträngda läge, vilket leder till att utomstående resurser kan vara upptagna. För att 

hantera ett sådant läge nyttjas organisationernas samlade resurser heltid, RIB och värn på ett 

så optimalt sätt som möjligt. Detta för att kunna frigöra brandstyrkorna från insatserna och 

återupprätta bästa möjliga beredskap i kommunerna och tätorterna. Under alla insatser, oav-

sett vilken typ av händelse, sker en kontinuerlig resursbedömning av befälen på plats. När re-

sursbehovet är mindre än resurserna på plats ska det meddelas till VB vilka resurser som är 

dragbara. Detta för att systemledningen och resursfördelningen ska kunna prioriteras och an-

vändas effektivt. 

Vid extrema situationer med många eller extremt resurskrävande insatser kan det förekomma 

behov av att vidta mer omfattande åtgärder för att kunna hantera situationen. Inkallning av 

ledig personal, utökad regional och nationell samverkan med andra räddningstjänster, begä-

ran av stöd från andra myndigheter exempelvis Försvarsmakten, frivilligorganisationer, lokala 

näringslivsaktörer samt internationella resurser kan förekomma. Vid dessa extrema situat-

ioner blir SKRTJ och SBFF en del av den regionala och statliga samordningen som upprättas 

för ändamålet med möjlighet att både få hjälp, men också en skyldighet att bistå med hjälp till 

andra som drabbats av en svår situation. Vid en allvarlig händelse eller i ett nödläge har även 

räddningsregionen en förmåga att kunna bistå med ledning utanför den egna regionen. Rädd-

ningscentralen RCSL i Lindvreten har en praktisk erfarenhet av att på mycket kort tid kunna 

upprätta och systemleda ett annat område för att avlasta och stödja vid omfattande olyckor 

eller vid systembortfall. Vid förfrågan av externa resurser är det VB, ibland i samråd med 

VRCH, som upprättar och hanterar kontakten med extern part.  

Utifrån de senaste årens omfattande räddningsinsatser, exempelvis skogsbränderna 2014 och 

2018, finns för Räddningsregion Östra Svealand förberedda rutiner för givande och motta-

gande av omfattande stöd till och från andra räddningstjänster i Sverige. 

RCSL samverkar kontinuerligt med RCM, till exempel strävar man efter att fördela räddnings- 

och ledningsresurser för att förbättra beredskapsläget i regionen när olika resurser är upp-

tagna. Ledningscentralerna kan även stötta varandra vid hög belastning. Det finns även eta-

blerad redundans vid händelse av störningar i RCSL. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) bygger på fredsräddningstjänstens grund och 

dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är 

krisberedskapen.  

I avvaktan på planeringsinriktningar från centrala myndigheter inriktas planeringsarbetet på 

att säkerställa förmåga och uthållighet i händelse av fredstida kriser och samhällsstörningar. 

Planeringsarbete genomförs utifrån den nu gällande kommunöverenskommelsen för civilt 

försvar som omfattar arbete med krigsorganisation, kompetenshöjande åtgärder samt säker-

hetsskydd.   

Att planera för framtiden under höjd beredskap handlar om att bygga in en flexibilitet och ro-

busthet i organisationen för att kunna verka under alla värsta tänkbara förutsättningar som 
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påverkar hela samhället och räddningstjänsten.  En stor påverkan kan bland annat kan få ef-

fekter på kritisk infrastruktur med bortfall av el och brist i livs- och drivmedelsförsörjning. För 

räddningstjänstens del innebär det bland annat att flera samtida räddningsinsatser av större 

omfattning och komplexitet kan komma att behöva hanteras. 

Kontinuitetshantering är ett prioriterat område i planeringen för räddningstjänst under höjd 

beredskap. Genom kontinuitetshantering skapas en robusthet och det säkerställs att verk-

samheten kan fortsätta att fungera oavsett vad som händer. I den här planeringen ingår bland 

annat personal, ledningssystem, livsmedel och drivmedelsförsörjning. All planering för rädd-

ningstjänst under höjd beredskap utgår från den fredstida förmågan men ska täcka hela hot-

skalan från olyckor, samhällsstörningar till höjd beredskap och krig. Stora delar av planeringen 

sker tillsammans med samarbetskommunerna och i samverkan med länsstyrelsen i Söder-

manland och andra berörda aktörer. 

Räddningstjänstens förmåga och uppgifter ska vara motsvarande vid ”normal” krishantering 

och räddningsinsats som vid höjd beredskap. Under höjd beredskap förväntas dock andra ty-

per av händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov. I LSO kap 8 

anges några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra under höjd bered-

skap:  

• upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden  

• indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska strids-

medel  

• delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och befolknings-

skydd  

• att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för 

uppgifter som inte rör den egna kommunen.  

Gällande de specifika uppgifter som tillkommer enligt LSO 8 kap 2§ i händelse av höjd bered-

skap så krävs vägledning från centrala myndigheter för att i detalj kunna fortsätta planeringen 

avseende dessa uppgifter. Den fredstida organisationen innehåller dock förmågor som har re-

levans även för delar av de tillkommande uppgifterna. 

Under handlingsprogramsperioden avser SKRTJ återuppta förmåga för händelser kopplat till 

höjd beredskap och väpnat angrepp. Beroende på inriktning och ambition i förutsättningarna 

som regeringen fastställer kan SKRTJ:s arbete för att stärka det civila försvaret och den egna 

organisationens förmåga att genomföra räddningsinsats under höjd beredskap behöva ändra 

omfattning och prioritering i förhållande till övrig verksamhet. 
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 

Kapitlet beskriver hur verksamheten följs upp och utvärderas samt hur arbetet med olycksun-

dersökningar fungerar. 

9.1 Uppföljning och utvärdering 

Målen i handlingsprogrammet följs kontinuerligt upp i olika instanser under verksamhetsåret.  

• Uppföljning sker mot tjänsteorganisationen inom respektive kommun i samband med 

kontinuerliga verksamhetsuppföljningar 4 gånger per år.  

• Mot styrande nämnder sker uppföljning i samband med delårsbokslut och årsbokslut.  

Målen i handlingsprogrammet är övergripande och utfallet av uppföljningarna i form av åtgär-

der eller justeringar arbetas in i kommande års verksamhetsplan i syfte att leverera en agil or-

ganisation med ständiga förbättringar och tydlig målstyrning. 

Utvärdering: I samband med sammanställningen av årsbokslutet genomförs en utvärdering 

av resultatet för föregående år. Utvärderingen genomförs av respektive ansvarig funktion/av-

delning. 

Utvärderingen av uppfyllnaden av verksamhetsmålen sker via verksamhetsvisa uppföljningar 

av respektive verksamhet. Resultat och måluppfyllnad dokumenteras löpande i dokumentet 

Verksamhetsplan och budget för respektive år. 

Verksamheten ska utvärderas under sista året av handlingsprogrammets giltighetstid utifrån 

målen i handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels kvantifiera effekterna av de 

egna verksamheterna, dels uppskatta hur utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen i öv-

rigt. 

9.2 Olycksundersökning och AAR 

SKRTJ undersöker olyckor och tillbud utifrån lag (2003:778) om olyckor (3 kap. 1 §) med syftet 

att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomfördes. 

Undersökningarna har ett lärande perspektiv och syftar till att undvika att liknande händelser 

inträffar igen samt att dra lärdomar från insatser för att förbättra den egna organisationen. 

Våra undersökningar syftar däremot inte till att hitta fel eller misstag av enskilda personer. 

Storleken på olycksundersökningen samt fokus kan variera kraftigt utifrån inträffad händelse 

allt ifrån den lilla olyckan som dokumenteras i händelserapporten till en större händelse vilken 

medför en större fördjupande rapport. 
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Bilaga A: Dokumentförteckning 

Följande avtal gällde vid tidpunkten för handlingsprogrammets fastställande: 

• Avtal om gemensam räddningstjänst med Oxelösunds kommun  

• Avtal om gemensam räddningstjänst med Trosa kommun 

• Avtal om gemensam räddningstjänst med Gnesta kommun 

• Avtal med Tystberga räddningsvärn 

• Avtal med Kila frivilliga brandkår 

• Avtal med Nävekvarns räddningsvärn 

• Samverkansavtal med Södertörns Brandförsvarsförbund om anslutning till Räddnings-

centralen Stockholms län, avseende samverkan i ett gemensamt ledningssystem 

• Samverkansavtal Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

• Samverkansavtal Räddningstjänsten Sala-Heby 

• Samverkansavtal Brandkåren Attunda 

• Samverkansavtal Räddningstjänsten Norrtälje 

• Samverkansavtal Storstockholms brandförsvar 

• Samverkansavtal Södertörns Brandförsvarsförbund 

• Samverkansavtal Räddningstjänsten Gotland 

• Samverkansavtal Uppsala Brandförsvar  

• Underavtal till samverkansavtal ovan med regionens räddningstjänster avseende ge-

mensamma specialresurser för hantering av farliga ämnen, benämns Regionskem 

• Samverkansavtal Räddningstjänsten Östra Götaland 

• Samverkansavtal med räddningstjänsterna i Södermanland; Eskilstuna kommun, 

Strängnäs kommun, Flens kommun, Västra Sörmlands Räddningstjänst (Katrineholm 

och Vingåker) 

• Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB 

• Region Södermanland 

• SOS Alarm AB via Södertörns Brandförsvarsförbund SBFF 

• Stockholm Skavstas flygplats avseende befattningen räddningschef vid flygplatsen 

• Samarbetsavtal gällande oljeskydd med Oxelösunds hamn 

 

Följande referensdokument hänvisas till i handlingsprogrammet: 

• Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst – underlag till handlingsprogram från 

2019 

• Tillsynsplan, beslutad av räddningschef 2019-09-23 

• Kommunal plan för räddningsinsats vid verksamheter som använder farliga ämnen, 

beslutad av Räddningschefen  2021-06-23, (allmän del) 

• Kommunal plan för räddningsinsats vid verksamheter som använder farliga ämnen, 

under arbete, (intern del) 

• Sörmlandskustens räddningstjänst operativa förmåga - under arbete 

• Regiongemensamt styrdokument om ledning – under arbete 
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 

Detta handlingsprogram utgör en omarbetning och uppdatering av handlingsprogrammet 

från 2020 i syfte att leva upp till MSB:s föreskrift om handlingsprogram. Samråd med direkt 

berörda aktörer, intressenter och allmänheten skedde under framtagandet av handlingspro-

grammet som antogs under 2020.  

Inget nytt samråd har bedömts nödvändigt vid framtagandet av denna version av handlings-

programmet, då det har betraktats som en omarbetning och revidering av hur handlingspro-

grammet är strukturerat och utformat och inget har tillförts eller ändrats innehållsmässigt. 
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 

Hamnar och deras gränser i vattnet 

Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser inom hamnområdet. I föl-

jande bilder förklarar vi detta område genom avvikande färgmarkering. 

I Nyköping, bild 1 nedan begränsas området av Stadsfjär-

den, väster om meridianen genom Brandholmens fyr. 

 

 

 

 

 

Studsvik, bild 2 nedan begränsas området av den del av 

hamnområdet som enligt sjökortet är stängt för obehöriga 

och markeras av bojar i Tvären. 

 

 

 

I Trosa, bild 3 nedan begränsas området till vattnen Hålls-

viken, Trosa Hamn och Östra stadsfjärden, begränsade av 

en linje från nordöstra udden vid Eknäs rakt österut mot 

Öbolandet i väster och i öster en linje från Stora Kronskärs 

sydligaste udde rakt västerut mot Lilla Kronskär. 

 

 

 

Oxelösund, bild 4 nedan begränsas området till vattnen in-

nanför linjen Djursgravens västra sida till Jogersös nord-

västra udde, via Käntingen till Femöre, linjen östra spetsen 

Ljungholmen till nordvästra udden Furön (Bjurshalsen), 

Furöns norra strandlinje till nordöstra spetsen Furön, via 

kumlet nordöst Furön till Danviksholmens norra spets där-

efter nordvart via västra sidan om Hästholmen, Höga Häst-

holmen och Korpholmen och slutligen rakt in mot Brannäs. 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-20

Diarienummer: MIL.2021.498

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt Miljöbalken

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken

2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställdes av

kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 8 § i taxan får samhällsbyggnadsnämnden för

varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141

kr.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan fastställda

timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den

fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141 kr.

Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2022 är 2,4%. Det innebär att timavgiften

från 2022-01-01 kommer att vara 1 168 kr.

Ekonomiska konsekvenser

Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för

kostnadsökningar för 2022.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 (2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Anders Axelsson Jessica Perman Viberg

Tf förvaltningschef Tf miljöchef

Sändlista

~ Miljöenheten

~ Kanslienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-20
Diarienummer: MIL.2021.499

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av taxa för Livsmedelskontroll och
foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften för årlig kontrollavgift från 1 280 kr till 1 311 kr

och för registrering, uppföljande kontroll och utredning av klagomål från 1 186 kr

till 1 214 kr, enligt taxa för livsmedelskontroll och foder och animaliska biprodukter

2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för livsmedelskontroll och foder och animaliska biprodukter

fastställdes av kommunfullmäktige 2019-12-16. Enligt 4 § i taxan får

Samhällsbyggnadsnämnden för varje år besluta att justera den i taxan fastställda

timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Detta index tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda

timavgiften i nuvarande taxa 1 280 kr för årlig kontrollavgift och 1 186 kr registrering,

uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan fastställda

timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2022 är 2,4 %. Det innebär att timavgiften

från 2021-01-01 kommer att vara för årlig kontrollavgift 1 311 kr och 1 214 kr för

registrering, uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Ekonomiska konsekvenser

Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för

kostnadsökningar för 2022.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Anders Axelsson Jessica Perman Viberg

Tf förvaltningschef Tf miljöchef

Sändlista

~ Miljöenheten

~ Kanslienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-11-02
Diarienummer: MIL.2021.500

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd och tobaksförsäljning,
anmälan och tillsyn av försäljning folköl,
elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare samt vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för ansökan och

tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av

försäljning av folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare samt vissa

receptfria läkemedel

2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,

anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, elektroniska cigaretter samt

påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel fastställdes av

kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 6 § i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden för

varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141

kronor.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan fastställda

timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2021 är 2,4 %. Det innebär att timavgiften

från 2022-01-01 kommer att vara 1 168 kr.

Ekonomiska konsekvenser

Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för

kostnadsökningar för 2022.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-02

Anders Axelsson Jessica Perman Viberg

Tf. förvaltningschef Tf. miljöchef

Sändlista

~ Miljöenheten

~ Kanslienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-20
Diarienummer: MIL.2021.504

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt Strålskyddslagen

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för prövning och

tillsyn enligt strålskyddslagen

2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställdes av

kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 4§ i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden för

varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141

kr.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan fastställda

timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den

fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141 kr.

Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2021 är 2,4 %. Det innebär att timavgiften

från 2021-01-01 kommer att vara 1 168 kr.

Ekonomiska konsekvenser

Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för

kostnadsökningar för 2022.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Anders Axelsson Jessica Perman Viberg

Tf. förvaltningschef Tf miljöchef

Sändlista

~ miljöenheten

~ Kanslienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-11-11
Diarienummer: MOB.2021.203

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdestider 2022

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande datum under 2022:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 13.00)

2 februari 14 januari

9 mars 18 februari

4 maj 13 april

1 juni 13 maj

22 juni (vid behov) 3 juni

31 augusti (vid behov) 12 augusti

28 september 9 september

26 oktober 7 oktober

7 december 18 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 14.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet

alternativt B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om

inget annat beslutats.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för

samhällsbyggnadsnämndens sammanträden för år 2022. Förslaget bygger på en

gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2022 års sammanträdesplan för

samhällsbyggnadsnämnden är det 9 inplanerade sammanträden. Tider för presidiets

möten läggs in utifrån beslutade datum för samhällsbyggnadsnämndens

sammanträdestider och kan vid behov komma att ändras.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-11

Anders Axelsson Marie Solter

Tf. förvaltningschef Nämndsekreterare

Sändlista
~ Kanslienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-11-17
Diarienummer: MOB.2021.143

Övriga frågor

Övriga frågor från Johan Lexell (MP).

Ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
 
Bakgrund: En ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken börjar gälla 2022. Den bedöms
påverka arbetet på miljöenheten. Den tillkännagavs 12okt och eftersom den är ny behöver vi
säkerställa att den hanteras så att myndighetsutövningen under 2022 kan säkerställas.
 
Fråga: När kan förvaltningen redovisa en konsekvensanalys? Ev förändringar i budgetramar
kanske blir aktuella.

 
Obesvarade motioner
 
Bakgrund: På senaste KS fanns en punkt om obesvarade motioner.
 
De som handläggs av SBN är:
Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn (FI:2019)
Belysning installeras på lekplatser (SD:2019)
Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter (L:2021)
Förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort (V:2021)
Motion om att bygga trähus(V:2021)
Gång och cykelväg till Dammhagen (SD:2021)
 
Fråga: Hur ska vi i SBN göra för att få motionerna besvarade? Det bildas ju ett demokratiskt
underskott ifall inte motioner besvaras. Att handläggningen tagit tid p.g.a. beslut om att
avvakta med att behandla motioner p.g.a. covid är förståeligt men nu borde ju arbetet ta fart
igen.



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-11-17
Diarienummer: MOB.2021.5

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas

till nämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva

eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt

att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnads-förvaltningen.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa

fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt

på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där

tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-10-19 - 2021-11-16

~ Förteckning över anställningar 2021-10-01 - 2021-10-31



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum:

Beslut: Beslut Avtal, Gatuchef: Fastställd

Ärende: Vinterväghållning i ytterorterna 2021-2022
MOB.2021.198

Avtal

Beslutsdatum: 2021-10-18
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2017.113

Brandskydd

HÅLLSTA 5:79

Beslutsdatum: 2021-11-11
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2021.271

Brandskydd

LÖVVRETEN 1:5

Beslutsdatum: 2021-10-18
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.309

Brandskydd

FRUSTUNA-EKEBY 3:3

Beslutsdatum: 2021-10-25
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2021.266

Brandskydd

FRUSTUNA 1:47

2021-11-17 11:31:36 Sida 1 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-11-01
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av 2 st eldstad och rökkanal
BYGG.2021.269

Brandskydd
VACKERBY 4:3

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2021.273

Brandskydd

GRYTS-ULLSTA 1:26

Beslutsdatum: 2021-10-22
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2021.271

Brandskydd

LÖVVRETEN 1:5

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2021.270

Brandskydd

SKENDA 9:76

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2021.273

Brandskydd

GRYTS-ULLSTA 1:26

2021-11-17 11:31:36 Sida 2 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-18
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2021.99

Bygganmälan
ÖLLÖSA 2:71

Beslutsdatum: 2021-11-16
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad i efterhand
BYGG.2021.249

Bygganmälan

SÅGEN 2:24

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2017.148

Bygganmälan

FRUSTUNA 1:78

Beslutsdatum: 2021-11-16
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2021.280

Bygganmälan

GNESTA 41:8

Beslutsdatum: 2021-11-01
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för byte av ventilationsaggregat

BYGG.2021.248

Bygganmälan

SIGTUNA 10:3

2021-11-17 11:31:36 Sida 3 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-11-12
Beslut: Startbesked Attefallshus Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad i efterhand
BYGG.2021.249

Bygganmälan
SÅGEN 2:24

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2021.238

Bygganmälan

KÄXLE 6:1

Beslutsdatum: 2021-11-11
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för uppförande av komplementbyggnad, växthus (Attefall)
BYGG.2017.115

Bygganmälan

HÄLLESTA 1:11

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut: Startbesked Attefallshus Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.261

Bygganmälan

GNESTA 75:1

Beslutsdatum: 2021-11-11
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av skylt/ljusanordning

BYGG.2017.258

Bygglov

GNESTA 30:5

2021-11-17 11:31:36 Sida 4 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt fasadändring
BYGG.2021.86

Bygglov
SVINSJÖN 1:85

Beslutsdatum: 2021-11-04
Beslut: Bygglov med startbesked tillbyggnad inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
BYGG.2021.160

Bygglov

SÅGEN 2:70

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2021.220

Bygglov

LUNDBY 2:26

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på enbostadshus

BYGG.2020.298

Bygglov

GNESTA 47:8

Beslutsdatum: 2021-11-12
Beslut: Bygglov med krav på samråd utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av enbostadshus

BYGG.2021.253

Bygglov

GNESTA 1:6

2021-11-17 11:31:36 Sida 5 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för att ändra kontorshus till 2 lägenheter
BYGG.2020.102

Bygglov
GNESTA 60:5

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut: Avsluta i befintligt skick Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage - Ej utfört
BYGG.2017.174

Bygglov

GNESTA 48:5

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
BYGG.2017.61

Bygglov

OXHAGEN 1:2

Beslutsdatum: 2021-11-01
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för ändrad användning för komplementbyggnad till fritidshus

BYGG.2020.291

Bygglov

JÄLUND 3:25

Beslutsdatum: 2021-10-22
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för installation av solceller

BYGG.2017.71

Bygglov

GNESTA 63:2

2021-11-17 11:31:36 Sida 6 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för uppförande av solceller
BYGG.2017.181

Bygglov
GNESTA 77:3

Beslutsdatum: 2021-11-01
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Tillsyn - ovårdad tomt
BYGG.2012.208

Bygglov

STRANDEN 1:30

Beslutsdatum: 2021-10-22
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
BYGG.2017.27

Bygglov

FRÖNÄS 5:23

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/carport

BYGG.2017.200

Bygglov

SIGTUNA 2:308

Beslutsdatum: 2021-11-09
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BYGG.2018.119

Bygglov

HUNDBY 1:16

2021-11-17 11:31:36 Sida 7 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut: Bygglov och startbesked kompl.bygg inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2021.226

Bygglov
VACKERBY 4:52

Beslutsdatum: 2021-11-12
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
BYGG.2020.209

Bygglov

VÄNGSÖ 13:4 Enhetsområde 1

Beslutsdatum: 2021-11-09
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industribyggnad till gym
BYGG.2021.46

Bygglov

GNESTA 12:4

Beslutsdatum: 2021-11-01
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Tillsyn - ovårdad tomt

BYGG.2012.208

Bygglov

STRANDEN 1:30

Beslutsdatum: 2021-11-01
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Tillsyn - olovligt byggande av plank

BYGG.2021.256

Bygglov

GNESTA 11:12

2021-11-17 11:31:36 Sida 8 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-25
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2020.18

Bygglov
HAMMERSTA 4:28

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för uppförande av mur
BYGG.2017.220

Bygglov

SIGTUNA 2:54

Beslutsdatum: 2021-10-12
Beslut: Bygglov med startbesked tillbyggnad inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, vinterbonat uterum
BYGG.2021.251

Bygglov

FRUSTUNA 1:77

Beslutsdatum: 2021-10-27
Beslut: Förhandsbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 tomter)

BYGG.2021.197

Förhandsbesked

NORRBY S:2

Beslutsdatum: 2021-11-15
Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift

LIV.2021.531

Livsmedel

GNESTA 84:7

2021-11-17 11:31:36 Sida 9 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut: Föreläggande livsmedel 2019 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2021
LIV.2021.353

Livsmedel
FRUSTUNA 1:111

Beslutsdatum: 2021-11-12
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2021
LIV.2021.503

Livsmedel

GNESTA 84:1

Beslutsdatum: 2021-11-15
Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift
LIV.2021.532

Livsmedel

GNESTA 42:12

Beslutsdatum: 2021-11-03
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om hygienlokal

MIL.2021.438

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 36:11

Beslutsdatum: 2021-10-29
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark

MIL.2021.468

Miljö- och hälsoskydd

BLACKSTA 8:2

2021-11-17 11:31:36 Sida 10 av 12



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-15
Beslut: Beslut klassning tillsynsavgift m & hs (2020) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Fastställande av årlig tillsynsavgift from 2022
MIL.2021.369

Miljö- och hälsoskydd
SIGTUNA 2:310

Beslutsdatum: 2021-10-26
Beslut:

Ärende:

Beslut om dispens för eget omhändertagande
av filtermaterial från fosforfälla (Polonite) och
spridning på annans mark, Miljöchef: Fastställd
Ansökan om dispens för omhändertagande av Polonite från fosforfälla med 
spridning på annans mark
MIL.2021.491

Miljö- och hälsoskydd
VÄSTERKÄRV 1:9

Beslutsdatum: 2021-11-16
Beslut: Beslut avskriva ärende (2020) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål avlopp

MIL.2021.524

Miljö- och hälsoskydd
BOXTORP 3:11

Beslutsdatum: 2021-10-29
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark, ytvatten eller grundvatten
MIL.2021.494

Miljö- och hälsoskydd
HÅLLSTA 1:3

Beslutsdatum: 2021-09-16
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2021.456

Miljö- och hälsoskydd
SKENDA 1:74
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut:

Ärende:

Tillstånd enskilt avlopp, Miljöinspektör: 
Fastställd
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 
AVL.2021.483
Vatten och avlopp SKOTTSJÖTORP 
1:3

Beslutsdatum: 2021-11-10
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Enkätsvar gällande vatten- och avloppsförhållanden
AVL.2013.697

Vatten och avlopp

NORMANSSTUGAN 1:1

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut:

Ärende:

Tillstånd enskilt avlopp, Miljöinspektör; 
Fastställd
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 
AVL.2021.482
Vatten och avlopp
ÖLLÖSA 2:72

Beslutsdatum: 2021-11-08
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2021.506

Vatten och avlopp

SKIREN 1:4

Beslutsdatum: 2021-10-21
Beslut:

Ärende:

Tillstånd enskilt avlopp, Miljöinspektör: 
Fastställd
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 
AVL.2019.370
Vatten och avlopp
NORRBY 2:13
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2021-10-01 – 2021-10-31 
Bygglovhandläggare/insp 

Organisation: Planeringsenheten 

Efter 67 år, 2021-10-04 - 2022-04-03 
Deltid (50,00%),  

Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef 
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