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Remiss - Handlingsprogram 2017 för skydd mot olyckor för Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. 
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för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
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IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 20161116 
Handläggare: Pelle Pettersson 
Dnr: R2016-000238 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Pelle Pettersson 

Svar på remiss 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Svar på remiss angående nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Bakgrund 
Räddningstjänsten SI<NV har valt en modell för sitt handlingsprogram, där man tar ett nytt 
program varje år istället för vart fjäl'de å1· enligt LSO och LEH (Lagen om skydd mot olyckor, 
Lagen om extraordinära händelser) 

Aktuellt 

1 (1) 

Ärendet innehåller en verksamhetsplan och ett handlingsprogram med budget 2017 och eko
nomisk plan 2018-2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om ingen erinran mot den föreslagna verlcsamhetsplan och 
handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

\l~tjl 20C-j 
~ \_/ \ - -----

Pelle Pettersson, Teknik & Service 
Räddningschef 

16l l l6\doku111 e11t l\pp 
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Beskrivning av  
RSNV:s förebyggandearbete 
kopplat till Handlingsprogrammet 2017
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2016
Diarienummer: 

Foto: Tom Landgren
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1  Organisation

Olyckor i samhället ska förhindras och före-
byggas enligt lag om skydd mot olyckor. Lagen 
syftar dels på att förhindra olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats men en kommun 
ska också arbeta olycksförebyggande i ett bre-
dare perspektiv för att försöka förhindra även 
andra typer av olyckor. 

I detta dokument avses åtgärder som utförs av 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) 
för att förebygga olyckor som leder till rädd-
ningsinsats.

Arbetet med att förbygga och förhindra 
olyckor som leder till räddningsinsats utförs 
av samtliga avdelningar inom förbundet. Ut-
bildningsavdelningen arbetar exempelvis med 
extern utbildning, har verksamhet gentemot 
skolor, barn och ungdomar samt leder eller är 
del i olika sociala projekt. Operativa avdel-
ningen utför många olika typer av utåtriktad 

verksamhet, exempelvis kommer de operativa 
styrkorna göra hembesök i samband inträf-
fande bränder med syftet att minska bostads -
bränderna inom förbundets område.

Förebyggandeavdelningen arbetar främst med 
myndighetsutövning, rådgivning och remisser 
men även i projekt tillsammans med förvalt-
ningar från medlemskommunerna. Ett exem-
pel på projekt är Individanpassat brandskydd 
som görs tillsammans med Vård- och om-
sorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. 

Förebyggandeavdelningen är organiserad en-
ligt nedanstående organisationsskiss.

Avdelningen är i huvudsak baserad på station 
Bårslöv men har även bemanning i Ängelholm 
(1 Brandingenjör 1 Brandinspektör). Kompe-
tenskrav och delegeringar framgår av kapitel 
3.
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Den enskilde har enligt lag om skydd mot 
olyckor ett ansvar att förebygga och för-
hindra olyckshändelser. Med den enskilde 
avses både enskilda medborgare och juri-
diska personer.

Räddningstjänsten ska ge information och 
rådgivning för att underlätta för den en-
skilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 
denna lag. 

Informations- och rådgivningsinsatser kan 
ha olika syften. Ytterst är målet att:

• minska sannolikheten för att en olycks-
händelse inträffar, eller

• minska konsekvensen av en olyckshän-
delse om den ändå inträffar

Information och rådgivning kan innebära 
såväl kunskapsspridning till en utvald mål-
grupp som en direktinsats till den enskilde 
i en specifik frågeställning. 

Liksom förbundet arbetar även andra 
kommunala förvaltningar med informa-
tion och rådgivning för att förebygga olyck-
or. Viktiga aktörer är bland annat förvalt-
ningar som arbetar inom områdena miljö, 
vård- och omsorg, stadsbyggnad och stads-
ledning/kommunstyrelse. Lag om skydd 
mot olyckor pekar på att ”kommunen” ska 
förhindra olyckor, räddningstjänsten är en 
aktör i det arbetet men utan övriga aktörer 
kommer inte olyckorna att kunna påverkas 
i tillräcklig omfattning.

Det förebyggande arbetet kan ha olika in-
riktningar. Det ankommer alla förvaltning-

ar att arbeta olycksförebyggande inom sitt 
respektive ansvarsområde. Det är önskvärt 
att framtida handlingsprogram ytterligare 
bidrar till att hitta röda trådar i respektive 
kommuns totala säkerhetsarbete.

2.1  Arbetsmetodik och arbetsområde

Förbundets ambition är att få insikt i med-
lemskommunernas riskbild för att kunna 
värdera var information och rådgivning 
förväntas göra mest nytta. Slutmålet är att 
bidra till en säker miljö att bo, vistas och 
att bedriva verksamhet i. 

Information och rådgivning kan vara en 
direktinsats till den enskilde i en specifik 
frågeställning. Rådgivning kan exempelvis 
ske genom:

• telefonrådgivning
• personligt möte hos räddningstjänsten 

eller annan berörd förvaltning
• möte hos den enskilde

Information och rådgivning kan även vara 
kunskapsspridning till en utvald mål-
grupp. Detta kan ske genom exempelvis:

• utbildningar
• informationsträffar
• torgkampanjer
• utskick 
• konferenser
• annonser
• öppet hus
• information på rsnv.se eller kommu-

nens webbplats och sociala medier

2  Information och rådgivning
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• information i samband med förbundets 
ordinarie verksamheter såsom tillsyn, 
utryckningsverksamhet, olycksunder-
sökning eller insatsplanering.

• Sociala engagemang och utåtriktad 
verksamhet  

2.2  Rådgivningens omfattning

Rådgivning av enklare karaktär till den 
enskilde medborgaren samt enstaka råd-
givningar av enklare karaktär till juridiska 
personer sker utan kostnad för den enskil-
de.

Mer omfattande rådgivning kan debiteras. 
Rådgivning kan endast ges om frågan rör 
verksamhetens ansvarsområde. Faller frå-
geställningarna utanför uppdrag ska den 
enskilde om möjligt informeras om vart 
man kan vända sig.

Rådgivning ska ske utan att den enskildes 
ansvar inskränks. Det innebär att rädd-
ningstjänsten exempelvis inte ska pro-
jektera lösningar eller göra arbetet åt den 
enskilde. I många fall får den enskilde kon-
kreta svar. Vissa frågeställningar kan eller 
ska förbundet inte fördjupa sig inom. 

Vid frågeställningar som faller utanför 
uppdraget informeras om hur den enskil-
de bör agera vidare. Vid mer omfattande 
rådgivningsbehov, exempelvis i samband 
med ny- eller ombyggnation av en fastig-
het, behöver den enskilde i många fall an-
lita en extern brandsakkunnig. 

2.3 Information och rådgivning

Information och rådgivning sker inom ett 
flertal verksamhetsområden. 

Förbundet värderar samt planerar 
och genomför informationskampanje.  
Situationsanpassade informationsinsatser 
tillkommer under året. 

Inom myndighetsutövningen sker infor-
mation och rådgivning i olika samman-
hang och i olika former. Dagligen sker 
rådgivning via telefon eller besök på plats 
i ärenden som rör privatpersoner, företag 
och organisationer.

Utbildningsavdelningens huvuduppgift 
är att bedriva utbildningsverksamhet och 
därigenom ge information och rådgivning 
till enskilda personer, verksamheter och 
företag verksamma inom det geografiska 
området.

En del av utryckningsverksamhetens ar-
betstid omfattar information och rådgiv-
ning. 

Rsnv.se är en naturlig informationskanal. 
Här finns möjlighet att hämta informa-
tion, råd, exempel och blanketter. Denna 
informationskanal ska ständigt hållas upp-
daterad. 

Förbundet arbetar med säkerhetsfrågor 
tillsammans med näringslivet. Samarbetet 
bygger på att räddningstjänsten och före-
tagen skapar en gemensam syn på aktuella 
risker. Det bidrar till att olyckshändelser 
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förebyggs och att både räddningstjänsten 
och företagen är väl förberedda och öva-
de om en olycka inträffar. Arbetet sker i 
första hand tillsammans med företag där 
en olycka kan medföra en större samhäll-
spåverkan.

Förbundet arbetar med riskhantering i 
samhällsplaneringen tillsammans med 

ägarkommunerna och statliga myndighe-
ter. Information och rådgivning om olycks-
förebyggande arbete och konsekvenser vid 
olyckor ingår som en del i den processen.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst på företagardagarna i Ängelholm 2016.  
Foto: Magnus Mosén
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Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet 
enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 
och lag om brandfarliga och explosiva va-
ror (LBE). Inför varje år upprättas en till-
synsplan och frister (se sidan 24). I denna 
redovisas i detalj vilken tillsyn som plane-
ras under det kommande året.

Tillsynen utförs av räddningstjänsten och 
berör fastighetsägare och verksamhetsutö-
vare i medlemskommunerna. 

Det totala ansvaret för brandskyddet finns 
alltid hos: 

• fastighetsägaren och 
• verksamhetsutövaren

De har tillsammans det fulla ansvaret för 
brandskyddet. Exakt hur ansvaret fördelas 
dem emellan framgår ej av lagstiftning, 
det måste de två parterna själva avtala. 
Parterna hanterar sitt brandskydd bland 
annat genom att bedriva ett systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Genom tillsyn ger förbundet information 
till dessa parter samtidigt som stickprov 
görs för att värdera deras säkerhetsarbete. 

Det övergripande målet är att tillsynsverk-
samheten ska bidra till trygghet och säker-
het i samhället. Samtidigt kan tillsynen, 
genom information och viss rådgivning, 
bidra till att underlätta för den enskilde 
att uppfylla sina skyldigheter enligt nämn-
da lagstiftningar. 

3.1  Struktur och ansvarsområden 

Personalresursen hanterar alla förekom-
mande ärendetyper inom myndighets-

utövning (tillsyn, tillståndshantering, 
remisshantering mm) samt till viss del 
arbete inom information och rådgivning. 
Inom arbetsgruppen sker specialisering 
inom olika delområden såsom brandfarlig 
och explosiv vara, sotning, riskhantering i 
samhällsplanering, byggprocess samt övrig 
remisshantering avseende miljötillstånd, 
polistillstånd, serveringstillstånd, etc. Ing-
en medarbetare kan arbeta med alla an-
svarsområden men ingen medarbetare ska 
heller vara ensam inom ett visst ansvars-
område. Detta för att hålla en god kvalitet 
på arbetet och minska sårbarheten.

Viktigt att tillägga är att förbundet även 
bedriver en bred förebyggande verksam-
het med personal från flera andra avdel-
ningar. Förebyggandeavdelningen hanterar 
myndighetsutövning och remisshantering, 
etc. medan andra avdelningar arbetar med 
utbildning, sociala projekt, återkoppling 
till drabbade, arbete mot anlagd brand, 
skolverksamhet, information och rådgiv-
ning till prioriterade målgrupper och en 
rad andra aktiviteter. Den samlade perso-
nalresursen som, totalt sett, arbetar med 
förebyggande arbete är därmed betydligt 
större än den som anges inom förebyggan-
deavdelningens avgränsade arbetsområde.

3.2  Tillsynens funktion i samhället 

Tillsynen har flera funktioner och syften. 
Bland annat:

• granskande
• främjande
• förebyggande

3  Tillsynsverksamhet
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Tillsynen är granskande på så sätt att det 
kontrolleras om tillsynsobjekt uppfyller 
krav som följer av lagar och föreskrifter. 
Vid behov kan tillsynen leda till beslut om 
åtgärder som syftar till att få rättelse från 
de ansvariga. 

Förutom granskande fungerar tillsynen 
också förebyggande och främjande. Efter-
som syftet med tillsynen är att reglerna 
inom den tillsynspliktiga verksamheten 
följs har tillsynen en förebyggande effekt 
som förhoppningsvis stärker tillsynsob-
jektens vilja att följa reglerna. Tillsynen 
utförs ofta som stickprovskontroll, det är 
alltid upp till fastighetsägaren och verk-
samhetsutövaren att se till att gällande 
krav uppfylls. Tillsynen antas ändå bidra 
som en form av katalysator för att lagstift-
ningens krav följs på tillsynsobjektet. 

3.3  Planering av tillsynsverksamheten 

Tillsynsverksamheten ska planeras så att 
resurser prioriteras där de gör störst nytta. 
Verksamheten planeras genom en årligen 
upprättad tillsynsplan.

Tillsyn kan göras var som helst, men pri-
oriteringen i första hand för verksamheter 
med:

• ett stort antal personer vistas samtidigt
• tredje man kan bli skadad vid brand samt 
• det finns ett hjälpbehov vid en utrym-

ningssituation.

Vid tillsyn kontrolleras att brandskyddet 
inom verksamheter och fastigheter är skäligt.

Ytterligare faktorer som ligger till grund 

för var tillsyn utförs är:

• stor risk för eller stora konsekvenser vid 
brand

• tidigare erfarenheter av verksamheten 
eller samma grupp av verksamheter

• indikation om brister i brandskyddet
• ansökan om alkoholtillstånd
• tillstånd att hantera brandfarliga varor
• erfarenheter från räddningsinsatser och 

brandutredningar

3.4  Skriftlig redogörelse

Vissa verksamheter ska enligt lag om 
skydd mot olyckor (2 kap 3§) lämna in en 
skriftlig redogörelse om brandskyddet till 
kommunen. 

Förutom vid nyetableringar ska skriftlig 
redogörelse lämnas in vid större föränd-
ringar i verksamheten, vid ägarbyte eller 
när räddningstjänsten kräver det (exem-
pelvis inför tematillsyner). 

Förbundet har inte för avsikt att meddela 
någon tidsfrist angående när den skriftliga 
redogörelsen ska lämnas in utöver föregå-
ende stycke.

3.5  Önskat resultat av tillsyn

Alla risker ska inte reduceras, men alla 
oskäliga olycksrisker som uppmärksammas 
skall reduceras till en skälig nivå. Förbun-
dets roll är att följa upp att oskäliga risker 
åtgärdas eller reduceras till en skälig nivå. 

Helst ska olyckor förhindras, om de ändå 
inträffar ska konsekvenserna bli så små 
som möjligt. 
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3.6  Möjliga påföljder vid tillsyn

Resultatet av tillsyn kan bli något av föl-
jande:

• tjänsteanteckning (minnesanteckning) 
med kommentarer avseende brandskyd-
det.

• föreläggande med krav om rättelse. Före-
läggandet kan överklagas.

• föreläggande förenat med vite. Föreläg-
gande förenat med vite kan överklagas.

• nyttjandeförbud vid allvarligare brister 
av akut karaktär som ej kan avhjälpas 
omedelbart.

3.7  Kompetenskrav för medarbetare

Medarbetare inom förebyggandeavdel-
ningen har stora befogenheter i sin tjänst-
eutövning. Det är ett faktum som medför 
att kvalitetssäkring och rättssäkerhet pri-
oriteras högt. Utöver de formella utbild-
ningarna behöver medarbetarna fortlöpan-
de hålla sig ajour med nya arbetsmetodiker 
och ny rättstillämpning. För att arbeta 
med tillsyn inom förebyggandeavdelning-
en krävs idag åtminstone kompetens enligt 
något av följande:

• brandmästare med kurs förebyggande 1 
(Räddningsverket) eller likvärdig utbild-
ning

• brandman (Räddningsverket) eller 
SMO-utbildning (Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, MSB) kom-
pletterad med kursen ”Tillsyn A” (MSB). 
Kursen Tillsyn A ska snarast genomföras 
om medarbetare inte har denna utbild-

ning vid tillträde av tjänst. För att kunna 
göra tillsyn på större objekt ska kursen 
Tillsyn B vara avklarad

• brandingenjörsexamen kompletterad 
med ”Räddningstjänstutbildning för 
brandingenjörer” (RUB). Brandingenjör 
utan RUB-utbildning kan behöva kom-
pletterande internutbildning för att ar-
beta med vissa deluppgifter.

Personal med särskild kompetens inom 
exempelvis brandlarm kan utföra specifi-
ka tillsyner som rör det aktuella kunskaps-
området.

Utvärdering bör ständigt ske för att identi-
fiera om avdelningens kompetensprofil be-
höver kompletteras av medarbetare med 
annan profil. Samhällsutvecklingen och 
förbundets framtida uppdrag kan medföra 
att breddad kompetensprofil är önskvärd 
eller nödvändig.

3.8  Delegation

Enligt delegationsordningen framgår vil-
ken personal som får utföra tillsyn enligt 
aktuella lagstiftningar.

3.9  Samordning vid tillsyn

Så långt det är möjligt utförs samordnad 
tillsyn utifrån lag om skydd mot olyckor 
och lag om brandfarlig och explosiv vara. 

Avseende objekt som klassas som farlig verk-
samhet enligt LSO sker ibland samtillsyn 
med miljöförvaltningen. Även om samord-
nad (samtidig) tillsyn inte sker finns ett erfa-
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renhetsutbyte förvaltningarna emellan. 

För tillsynsobjekt utifrån Sevesolagstift-
ningen sker ibland samtillsyn med andra 
myndigheter. Det är ibland en fördel att 
göra samtillsyn men det kan också vara en 
fördel att göra en enskild tillsyn vid vis-
sa tillfällen. Detta för att kunna fördjupa 
samtalet kring frågor som enbart har med 
skydd mot olyckor att göra. Det finns där-
för ingen generell planering att tillsyn ska 
ske på ena eller andra sättet. Behovet i det 
enskilda fallet avgör om förbundet före-
slår samordnad tillsyn eller ej. Om en an-
nan myndighet anser att det är önskvärt 
att göra tillsynen tillsammans med rädd-
ningstjänsten är vi positiva till att planera 
in samordnad tillsyn. 

Samverkan med medlemskommunerna 
och övriga kommuner sker löpande inom 
det förebyggande området. Inom rädd-
ningstjänstområdet finns en arbetsgrupp 
(”skydd och säkerhet”) där samverkan sker 
på två nivåer, såväl i Skåne nordväst som 
i Skåne som helhet. Samverkan kan ske 
inom vitt skilda delområden, t.ex. kvali-
tetssäkring av tillsynsverksamheten eller 
framtagande av riktad information till pri-
oriterade målgrupper etc.

Inom förbundets medlemskommuner sam-
verkar förbundet med exempelvis stads-
byggnadsförvaltningar, miljöförvaltningar 
och fastighetsförvaltningar. Information 
och rådgivning ges till alla förvaltningar.

3.10  Utvecklingsområden

Genom att ta tillvara statistik från tidigare 
tillsyner kan personalresurser används där 

de förväntas göra störst nytta.

Under ett antal år har ett utvecklingsarbe-
te  bedrivits med syftet att kvalitetssäkra 
de tjänsteanteckningar som upprättas ef-
ter tillsynsbesök samt att på ett enkelt sätt 
få tillgång till statistik från våra tillsyns-
besök. Metoden bygger på en utveckling 
av Daedalos som är det datorstöd som för-
bundet använder sig av i det förebyggande 
arbetet. Metoden är i drift men utveckling 
av sker kontinuerligt.

För att kunna förverkliga detta samarbetar 
förbundet med andra kommuner i Sveri-
ge för att utveckla datasystemet till att bli 
det verktyg som behövs i denna fråga.

Ett sådant system skulle även vara av stort 
värde vid planering av informations- och 
rådgivningsinsatser för att förebygga brän-
der.

3.11  Kundbemötande

Förbundets medlemskommuner satsar 
mycket på att ha ett företagsvänligt kli-
mat. Förbundet arbetar med att fortsätta 
bygga upp arbetsprocesser ur ett kund-
perspektiv, på samma sätt som räddnings-
tjänsterna i respektive kommun har arbe-
tat med sedan tidigare.

3.12  Kvalitetssäkring

Räddningstjänsterna i medlemskommu-
nerna har sedan tidigare arbetat med att 
kvalitetssäkra tillsynsverksamheten. Del-
vis har arbetet bedrivits tillsammans med 
övriga kommuner i Skåne nordväst. Arbe-
tet kommer fortsatt att ha prioritet i verk-
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samhetens arbete. Även på nationell nivå 
förs diskussioner om krav på tillsynsför -
rätarens kompetens samt kvalitet på till-
synerna.

3.13  Tillsyn vid farlig verksamhet

Inom förbundets ägarkommuner finns 17 
företag som är klassade som farlig verk-
samhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 
kap 4§ (se separat avsnitt angående farlig 
verksamhet). 

Tillsyn av företag som omfattas av 2 kap 
4 § (farlig verksamhet) utförs i en utökad 
form. 

För förbundet är det viktigt att få svar på 
frågor som:

• beskrivning av anläggningen
• vad kan hända vid företaget (scenarier)
• identifiering av händelser som kan leda 

till att scenarierna uppstår
• bedömning av sannolikhet
• konsekvensberäkning av identifierade 

scenarier
• beräkning av risken, sammanvägning av 

sannolikhet och konsekvens
• slutsatser av riskanalysen, vilka åtgärder 

måste genomföras för att skapa en accep-
tabel risknivå samt vilka åtgärder bör ge-
nomföras på längre sikt.  

Svar på frågeställningarna är viktiga för att 
diskutera:

• hur ska företaget förhindra att scenarier-
na uppstår

• vilka säkerhetshöjande åtgärder måste 
företaget själva bekosta (exempelvis av-

seende personal eller skadeavhjälpande 
utrustning)

• vilka scenarier ska räddningstjänsten för -
vänta sig, och kunna hantera

Information från sådan tillsyn är viktig in -
data i arbete med insatsstöd samt kompe-
tensutveckling för utryckande personal.
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I 2 kap 4§ i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) har lagstiftaren lyft fram 
vilka skyldigheter som gäller vid farlig 
verksamhet. Det är Länsstyrelsen som ef-
ter samråd med kommunen beslutar vilka 
anläggningar som omfattas av skyldigheter 
enligt LSO 2 kap 4 §. 

Farlig verksamhet definieras som sådana 
anläggningar som vid en olycka kan orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljön.

Verksamhet som omfattas av lagstiftning-
en har skyldighet att i skälig omfattning 
hålla eller bekosta beredskap med perso-
nal och egendom och i övrigt vidta nöd-
vändiga åtgärder för att hindra eller be-
gränsa sådana skador. 

Den som bedriver sådan verksamhet ska 
även analysera riskerna för sådana olyckor 
som kan ge upphov till allvarliga skador på 
människor eller miljön.

4.1  Sevesolagstiftningen

Lag (1999:381) om åtgärder för att före-
bygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, även kallad Sevesolag-
stiftningen är uppdelad i två olika kravni-
våer. 

4.1.1  Lägre kravnivå 

Den lägre kravnivån innebär att företaget 
är skyldigt att göra en anmälan, komplet-
terat med en beskrivning hur verksam-
heten kan förebygga riskerna för en all-
varlig kemikalieolycka till Länsstyrelsen. 
Dessutom är verksamhetsutövaren skyldig 
att skapa ett handlingsprogram för att på 
motsvarande sätt förebygga en allvarlig ke-
mikalieolycka.

4.1.2 högre kravnivå 

Företag på den högre kravnivån ska dess-
utom redovisa en säkerhetsrapport som 
skall förnyas vart femte år, eller vid större 
förändringar. Säkerhetsrapporten beskri-
ver verksamheten, verksamhetens riskpro-
fil, farliga ämnen, handlingsplan samt en 
intern nödlägesberedskap vid en allvarlig 
kemikalieolycka. 

För verksamheter på den högre kravnivån 
är kommunen skyldig att ge information 
till närboende, detta får ske på företagets 
bekostnad. Kommunen ska även upprät-
ta en plan för räddningsinsatser som ska 
övas minst vart tredje år. Även allmänhet-
en skall få möjlighet att ge synpunkter på 
planen.

4.2  Varning vid olycka

För varning enligt 2 kap. 1 § LSO får den 
som äger eller utövar verksamhet på en 
anläggning som avses i 2 kap. 4 § samma 
lag efter kommunens medgivande använ-
da de varningsanordningar som installe-
rats enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § lag 
om civilt försvar. Varningssystemet kall-
las ”viktigt meddelande till allmänheten” 
(VMA). 

VMA kan även spridas via talmeddelande 
till fast telefon och som SMS-utskick till 
mobiltelefoner. Det är den som beslutar 
om att ett VMA ska skickas ut som även 
bestämmer om meddelandet ska gå ut till 
mobiler och fast telefon. Det krävs ing-
en registrering för att få SMS vid VMA. 
Vilka mobiler SMS-utskicket skickas till 
baseras på den adress mobiltelefonen är 
registrerad på hos operatören.

4  Farlig verksamhet

97

97



15

4.3  Arbetsmetodik och arbetsområde 

Olyckor som kan orsaka allvarliga skador 
på människor eller miljön ska framför allt 
förebyggas. Om en olycka trots allt inträf-
far ska det finnas en god beredskap för att 
begränsa olyckan. För att kunna begränsa 
en sådan olycka krävs att räddningstjäns-
ten har förberett sig genom olika aktivi-
teter såsom samverkan, insatsplanering, 
övning och tillsyn.

4.4  Farlig verksamhet (LSO 2 kap 4§) 

Länsstyrelsen beslutar vilka verksamheter 
som omfattas av kraven om farlig verk-
samhet enligt LSO 2 kap 4§. 

I praktiken omfattas alla verksamheter 
som omfattas av lag (1999:381) om åtgär-
der för att förebygga och begränsa följder-
na av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-
lagstiftningen)

Därutöver har Länsstyrelsen beslutat om 
några övriga objekt 

Objekt inom förbundets geografiska om-
råde som omfattas av kraven för farlig 
verksamhet och/eller Sevesolagstiftningen 
framgår i tabell nedan (augusti 2015):

K
o

m
m

un

Fö
re

ta
g

Fa
rl

ig
 v

er
ks

am
he

t 
(L

SO
 2

:4
)

Se
ve

co
 h

ö
g

Se
ve

so
 lå

g

Helsingborg Kemira Kemi AB Ja Ja

Helsingborg Interlink Logistik AB Ja Ja

Helsingborg Nordic Storage AB Ja Ja

Helsingborg Preem Petroleum AB Ja Ja

Helsingborg Logicator AB Ja Ja

Helsingborg Solensis AB Ja Ja

Helsingborg Bostik AB Ja

Helsingborg LMI AB Ja Ja

Helsingborg Mc Neil AB Ja Ja

98

98



16

1) I tabellen redovisas även två objekt som ännu inte har klassats som farlig verksamhet av Läns   styrelsen, men som  
sannolikt kommer att bli beslutade i framtiden.

2) Alufluor AB har enligt sitt miljötillstånd möjlighet att ta in kemikalier i en omfattning som medför att de skulle klassas 
som ett företag enligt Sevesolagens högre kravnivå. Företaget har dock inte tagit sitt tillstånd i bruk och har därmed  
inte uppnått den formella nivån.

K
o

m
m

un

Fö
re

ta
g

Fa
rl

ig
 v

er
ks

am
he

t 
(L

SO
 2

:4
)

Se
ve

so
 h

ö
g

Se
ve

so
 lå

g

Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Ja

Helsingborg Helsingborgs rangerbangård Ja

Helsingborg Ica Storlager Ja

Helsingborg Bring Frigo AB Ja

Helsingborg South coat Ja Ja

Helsingborg Post nord 1) Ja

Helsingborg Alufluor 1) 2) Utreds

Ängelholm Ängelholm-Helsingborg Airport Ja

Ängelholm Invivo Trade AB (Svea fyrverkeri) Ja Ja
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Enligt lag om skydd mot olyckor har kom-
munerna det övergripande ansvaret för ren-
göring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Syftet med sotning och brandskyddskon-
troll är att bränder i anslutning till för-
bränningsanordningar och imkanaler före-
byggs och förhindras på ett effektivt sätt 

Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga 
har alla avtal med extern entreprenör som 
svarar för kommunens sotning och brand-
skyddskontroll. Ny upphandling av entre-
prenör har gjorts under våren 2015. Denna 
upphandling medförde att det kommer att 
bli samma entreprenör inom hela förbun-
dets område. I Helsingborg, Ängelholm 
och Örkelljunga kommer tjänsten utföras 
av Skorstensfejarmästarna Syd AB. Tillträ-
de sker under hösten 2015 och våren 2016.

Genom avtal förbinder sig entreprenören 
att utföra all föreskriven rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll inom sotningsdi-
striktet, samt att även i övrigt följa före-
skrifter i gällande lagar och förordningar 
och andra av myndighet utfärdade bestäm-
melser som äger tillämpning på sotnings-
verksamheten. Ansvarig skorstensfejarmäs-
tare svarar för verksamhetens kvalitet.

Entreprenören ska kontinuerligt uppdate-
ra sitt register över sotningspliktiga objekt/
anläggningar genom att ta del av till kom-
munen inkomna uppgifter (slutbesked ut-
ifrån Plan- och bygglagen). 

En kommun har möjlighet att medge att 
fastighetsägare själv får utföra eller låta 

någon annan utföra sotning på den egna 
fastigheten. Ett sådant medgivande får en-
dast ges om sotningen kan ske på ett från 
brandsäkerhetssynpunkt betryggande sätt.

5.1 Kompetenskrav hos entreprenör

Ansvarig skorstensfejartekniker, eller per-
son med motsvarande utbildning, ska ha 
dokumenterad erfarenhet under minst fem 
år.

Entreprenören ska under hela avtalspe-
rioden ha personal som genomgått före-
skriven yrkesutbildning för skorstensfejare 
och genom verksamhet inom yrkesområ-
det skaffat sig tillräcklig erfarenhet. Entre-
prenören ska under hela avtalsperioden ha 
personal som är behöriga att utföra brand-
skyddskontroll och som lägst har genom-
gått utbildning för skorstensfejartekniker 
eller motsvarande.

5.2 Frister

Aktuella frister för sotning och brand-
skyddskontroll finns på rsnv.se och i till-
synsplanen. Fristerna anges även som bila-
ga 1 i detta dokument.

Brandskyddskontroll utförs med kontroll-
frister enligt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps föreskrift MSBFS 
2014:6. En kommun kan inte föreskriva 
om andra kontrollfrister än vad som fram-
går av MSB:s föreskrifter.

Enligt förordning om skydd mot olyckor (SFS 
2003:789) får kommunen besluta om hur 

5  Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
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ofta rengöring (sotning) ska ske. Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap ger all-
männa råd och kommentarer om rengöring 
(sotning) genom skrift MSBFS 2014:6.

Förbundets medlemskommuner följer de i 
MSBFS 2014:6 angivna sotningsfristerna för 
årsmedeltemperatur (+ 5 oC eller högre) 

5.3  Uppföljning av sotningsverksam-
heten 

Kvartalsstatistik skickas till förbundet där 
man anger antalet sotningar (rengöringar) 
och brandskyddskontroller samt antal fö-
reläggande och förbud. Statistik om brand-
skydd i hemmet skickas in regelbundet för 
uppföljning av brandskydd hos privatper-
soner. Antalet förrättningar ska redovisas 
kvartalsvis och beslut tagna på delegation 
skickas in regelbundet.

Vid årligt möte ska nedanstående diskuteras:

• erforderlig kompetens och kapacitet 
finns hos leverantören under hela avtals-
perioden

• kontroll av genförda sotning och brand-
skyddskontroller, både den tekniska samt 
administrativa delen

• följa upp antalet sotningar/brandskydds-
kontroller som tar mer än 30 min och 
om arbetsorder som anger utfört arbete 
och tidsåtgång lämnats i samband med 
besöket

• entreprenörens uppföljning av föreläg-
gande och förbud

• aktuella uppgifter på webbplats, exem-
pelvis ombokning, kvällstid samt frister 
och taxor

• personal kan legitimera sig (alt tjänstein-
tyg), namnskylt

• personalliggare

Årligen ska entreprenören:

• skicka in digital kopia på kontrollboken
• föra statistik på klagomål och tiden till 

dess att klagomålen är åtgärdade
• upprätta lista med personer som kan nås 

under icke kontorstid, jour
• sammanställa årsstatistik till MSB, 

skickas in efter förfrågan från räddnings-
tjänsten (datum kan variera).

5.4  Övrigt 

Undantag från sotning medges när eldning 
inte skett mellan två sotningstillfällen, i 
samband med övergångsförfarandet vid 
införandet av nya föreskrifter om sotnings-
frister, samt möjlighet att i enskilda fall 
ändra sotningsfristen när det är betingat av 
brandskyddsmässiga skäl som till exempel 
ändrad eldningsfrekvens.

5.5  Egensotning 

I enlighet med LSO (3 kap. 4§) får kom-
munen medge att en fastighetsägare utför 
sotning på den egna fastigheten. Rädd-
ningstjänsten hanterar sådana ansökningar 
på kommunens uppdrag. Ansök via rsnv.
se.

Vid prövning av ett eventuellt medgivande 
och om sotning kan ske på ett betryggande 
sätt beaktas:

• risksituationen
• förbränningsanordningens komplexitet
• den enskildes kunskap och förutsätt-

ningar för uppgiften samt
• erforderlig sotningsutrustning
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Prövningen av ansökan omfattar en be-
dömning av förutsättningarna för den en-
skilde att utföra sotning av anläggningen 
i sin helhet. Skulle det vid brandskydds-
kontroll eller tillsyn visa sig att så inte är 
fallet återkallas medgivandet. Medgivande 
om egensotning gäller i fem år.

Vid ansökan om egensotning ska det anges 
vilken utrustning som finns och hur sot-
ningen ska genomföras. I beslutet anges att 
sökande själva tar ansvar för att de faktiskt 
kan sota själva.

Om annan person än fastighetsägaren ska 
genomföra sotningen ska denne person ha 
samma kompetens som den kommunala 
entreprenören. 

5.6  Ansökan om egensotning 

Ansökningsblankett om att i egenskap av 
fastighetsägare själv få utföra sotning finns 
framtagen. Förbundet ska också se till att 
det finns möjlighet att ansöka via E-tjänst 
som man har kunnat göra i vissa kommu-
ner sedan tidigare.

Beslut om eventuell dispens beslutas av 
tjänstemän som av förbundets direktion 
delegerats beslutanderätt. Beslut om av-
slag fattas av direktionen.

Innan beslut fattas inhämtas utlåtande 
från sakkunnig, vanligtvis person som har 
delegation att utföra brandskyddskontroll. 
Utlåtandet avser anläggningens komplexi-
tet och bedömd risksituation. 

5.7  Brandskyddskontroll 

Enligt lagen om skydd mot olyckor, 3 kap 
4§, ska kommunen i brandförebyggande 
syfte ansvara för att det som enligt ovan 
ska rengöras liksom skorstenar, tak och 
anslutande byggnadsdelar även ska kont-
rolleras från brandskyddssynpunkt. Det-
samma gäller även fasta förbränningsan-
ordningar inrättande uteslutande för gas 
och därtill hörande avgaskanaler.

I Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskaps föreskrifter om rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroll (MSBFS 
2014:6) anges vilken behörighet som krävs 
för den som utför brandskyddskontrollen.  

Brandskyddskontrollen ska dokumenteras. 
Av dokumentationen ska framgå vad som 
kontrollerats, vilka provningar som gjorts 
och resultatet av kontrollen.

5.8  Nya objekt till kontrollbok 

Nya eldstäder och rökkanaler ska tillföras 
sotningsverksamhetens objektsförteck-
ning. Den entreprenör som kommunen 
anlitat för att utföra sotning och brand-
skyddskontroll ska inhämta uppgifter från 
respektive kommuns byggnadsnämnd.
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För varje kommun är arbete med vatten-
säkerhet en viktig uppgift. Vattensäker-
het spänner över ett brett område med 
alltifrån simundervisning i grundskolan, 
information och rådgivning, utlåning av 
flytvästar, livräddningsutrustning vid 
stränder och vattendrag till livräddare på 
kommunala badstränder. Förbundet arbe -
tar med att bidra till medlemskommuner-
nas arbete med vattensäkerhet.

Räddningstjänsten arbetar på olika sätt för 
att förhindra drunkning och andra olyckor 
vid vattendrag. Under sommarmånaderna 
görs regelbundna besök vid stränder och 
badplatser för att informera, möta kom-
muninvånare och svara på frågor. Informa-
tion om hur man agerar säkert vid vatten 
finns på förbundets hemsida och förmed-
las vid lämpliga tidpunkter även via sociala 
medier och andra kanaler. 

Varje år genomförs strandtillsyner tillsam-
mans med berörda förvaltningar i respek-
tive kommun. Vid tillsynen görs en ge-
nomgång av kommunernas iordningställda 
badplatser för att säkerställa att ansvariga 
förvaltningar eller entreprenörer har ett 
fungerande system för att placera ut och 
fortlöpande kontrollera livräddningsut -
rustning m.m.

Medlemskommunerna har olika ambi-
tionsnivå avseende exempelvis livrädda -
re eller annan form av bemanning på de 
kommunala badplatserna. Se information 
på respektive kommuns webbplats avseen-
de kommuns totala arbete med vattensä-
kerhet.

6  Vattensäkerhet

Vattensäkerhet – en viktig uppgift!  
Foto: Cecilia Lundgren
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Automatiska brandlarm kan göra stor nyt-
ta i händelse av brand. Vid vissa typer av 
verksamheter är det krav utifrån bygglag-
stiftningen att det ska finnas automatiska 
brandlarm. 

Utöver de kravanläggningar som finns är 
det många objekt som skaffat automatiskt 
brandlarm av egen ambitionsnivå. Brand-
larmets syfte är att tidigt upptäcka bran-
den och därmed möjliggöra en tidig åtgärd 
från ägare eller räddningstjänsten i hän-
delse av brand.

Tyvärr är det alltför vanlig med onödiga 
larm från de automatiska brandlarman-
läggningarna. Förutom tekniska problem 
rör det sig också om olika typer av organi-
satoriska brister samt handhavandefel. 

Ägaren ansvarar för att sköta sin brandlar-
manläggning så att onödiga larm undviks. 
Ägaren har ett avtal med räddningstjäns-
ten angående åtgärd vid larm. 

Riktlinjerna i Brandskyddsföreningens 
regelsamling SBF 110:7 ska följas utifrån 
avtal mellan räddningstjänsten och an-
läggningsägaren. Utöver detta ska ägaren 
vidta de åtgärder som krävs för att hålla 
anläggningen i ett driftsäkert och tillför-
litligt skick. 

Målet med räddningstjänstens uppfölj-
ningsarbete med automatiska brandlarm 
är att:

• minska antalet onödigt förorsakade au-
tomatiska brandlarm.

• se till att myndighetskrav är uppfyllda i 
de fall det är en kravanläggning.

Ovanstående mål uppnås genom att:

• följa upp att brandlarmanläggningar 

sköts i enlighet med ägarens avtal med 
räddningstjänsten, med syfte att bidra 
till att anläggningen är välfungerande för 
ägaren i händelse av brand men också för 
att onödiga larm undviks.

• ge råd och stöd i den mån det efterfrågas 
för att bidra till att rätt typ av anläggning 
installeras i rätt typ av objekt.

Kunskap och erfarenheter ska återkopplas 
till den operativa och förebyggande verk-
samheten inom räddningstjänsten och till 
respektive anläggningsskötare på objekten.

7.1  Arbetsmetodik och arbetsområde

Onödiga larm beror på människor och tek-
nik. För att undvika onödiga larm behöver 
man därför arbeta med både människor 
och teknik.

I arbetet med automatiska brandlarm görs 
bland annat:

• uppföljning av samtliga insatsrapporter 
som orsakats av automatiska brandlarm

• uppföljning med anläggningsägaren vad 
som orsakade det onödiga larmet och 
vilka åtgärder som vidtagits/kommer att 
vidtas för att undvika ytterligare onödiga 
larm

• information till anläggningsägaren/-skö-
taren, förebyggande eller på förekom-
men anledning 

• räddningstjänsten erbjuder möjlighet till 
dialog inför projektering och driftsätt-
ning av nya brandlarm. Vid driftsättning-
en ska både den tekniska anläggningen 
och organisationen, personerna som ska 
sköta anläggningen, vara klargjord.

7  Hantering automatiska brandlarm
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Utbildningsavdelningen arbetar med för-
bundets externa engagemang, värdeska-
pande aktiviteter och projekt. Fokus ligger 
på externutbildning, barn- och ungdom-
sverksamhet och olika projekt i samarbete 
med andra organisationer.

Personalen har god erfarenhet och specia-
listkunskap från räddningstjänst.

8.1 Externutbildning

Utbildningsavdelningen verkar för att 
minska olyckorna i samhället och riktar 
sig till alla som behöver utbildning för att 
kunna ingripa och kunna förebygga olyck-
or. 

Vi erbjuder grundläggande utbildningar 
men också riktade insatser mot prioritera-
de målgrupper som till exempel LSS, SFI, 
äldre och språkcaféer. Avdelningen samar-
betar sedan många år med gymnasieskolan 
och bedriver tillsammans med dem gym-
nasieprogrammet NV-räddning, där elev-
erna utbildas inom räddningstjänst en halv 
dag i veckan under tre år.

8.2 Skolor, barn & unga

Utbildningsavdelningen besöker och utbil-
dar barn och ungdomar under deras skol-
gång. Möten med eleverna och skolperso-
nalen regelbundet genom skoltiden skapar 
goda relationer och en god kunskap inom 
brand, trygghet och säkerhet. Vi möter 
barnen i alla stadier. I årskurs fem får de 
en längre utbildning på utbildningsanlägg-
ningen Brandorama. Vi erbjuder även pra-
oplatser. 

På sommaren arrangeras ett brand- och 
sommarläger för barn på mellanstadiet. 

Fokus ligger på att göra barnen mer risk-
medvetna genom att de får kunskap i 
brand, sjukvård, vattensäkerhet och om 
naturen.

Efter brandincidenter har vi konsekvens-
samtal med elever i samråd med skolan 
och föräldrar. Efter brandhändelse eller 
andra olyckor återkopplar vi till skolan, 
elever och personal. Har någon elev varit 
med om en händelse kan bistå med infor-
mation och avlastande samtal till drabba-
de.

För att skapa trygghet och att förebygga 
olika händelser finns en kontaktbrandman 
som vistas på skolor där det behövs trygg-
hetsskapande insatser. På flera skolor har 
vi startat upp och stöttar en verksamhet 
där elever verkar som säkerhetsvärdar på 
sin skola.

Vi arbetar flexibelt och riktar våra insatser 
efter aktuella behov. Det kan till exempel 
vara trafikproblem runt skolor eller insat-
ser på asylboenden eller HVB-hem.

8.3 Sociala engagemang

Räddningstjänstens traditionella uppdrag 
omfattar sedan länge arbetet före, under 
och efter olyckor. Just begreppet olyckor 
har länge varit det centrala begreppet som 
räddningstjänstens arbete riktats mot och 
utgått ifrån. Som komplement till olyck-
sperspektivet utvecklar utbildningsavdel-
ningen ytterligare ett perspektiv utifrån 
vilket vi kan forma vår verksamhet. Vi vill 
utveckla ett perspektiv där medborgarnas 
behov och den sociala hållbarheten i sam-
hället får en mer central roll för vår verk-
samhet.

8. Utbildning och socialt engagemang
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Behovet av detta perspektiv kommer fram-
förallt ifrån sambandet mellan sociala pro-
blem (segregation, utanförskap i relation 
till arbetsmarknaden, fysisk och psykisk 
ohälsa) och olyckor. Dessa faktorer är av-
görande för invånarnas trygghet och säker-
het och därmed också för deras livskvalité. 
Att inkludera de sociala faktorerna i vårt 
arbete ger oss en mer komplett helhetssyn 
av samhällets och invånarens behov utifrån 
vilken vi kan utveckla vår verksamhet samt 
skapa nya relevanta och effektiva insatser 
för samhällets medborgare.

Förbundet strävar mot att vara en av många 
aktörer i samhället som bidrar till den soci-
ala hållbarheten i samhället. I utvecklingen 
av vårt sociala engagemang har vi identifie-
rat ett antal förutsättningar och framgångs-
faktorer som vi beaktar i detta arbete.

De sociala faktorer som ger upphov till 
problem i samhället är ofta resultatet av 
vår ständigt föränderliga värld. Idag är till 
exempel en tilltagande äldre befolkning 
och ökade flyktingströmmar påtagliga fak-
torer som kan få negativa konsekvenser för 
samhällets hållbarhet. Om fem år kom-
mer dessa problemområden med stor san-
nolikhet ha kompletterats med ytterligare 
faktorer som utgör problem för samhällets 
hållbarhet. För att möta dessa behov hos 
invånare och samhälle ska förbundet beak-
ta denna föränderlighet vid utformningen 
och styrningen av sin organisation. Till ex-
empel så att denna främjar flexibilitet och 
uppmärksamhet gentemot dess omgivning.  

Det är viktigt att ständigt utveckla orga-
nisationens kunskap och förståelse för hur 
sambandet mellan sociala faktorer och 

olyckor ser ut. Kontinuerlig omvärldsbevak-
ning och kompetensutveckling för personal 
är därför en framgångsfaktor. Ett ledarskap 
och en arbetskultur som främjar kreativitet 
och innovation skapar ytterligare förutsätt-
ningar för att identifiera och tillfredsställa 
medborgarnas och samhällets behov. 

8.4 Samverkan med andra aktörer

En förutsättning för att bidra till den soci-
ala hållbarheten är att utveckla och under-
hålla nära samarbeten med övriga aktörer i 
samhället, som andra kommunala förvalt-
ningar, statliga myndigheter och näringsliv. 
Det är i dessa tvärsektoriella forum som 
gemensamma intressen kan identifieras och 
synergieffekter av ömsesidigt utnyttjande 
kan uppnås, både för organisationerna och 
för samhället som helhet.

8.5 Samverkan för social hållbarhet

Förbundet är idag aktivt i tvärsektoriel-
la forum och arbetsgrupper för att skapa 
bättre förutsättningar för vår egen och an-
dras organisationer att möta samhällets och 
medborgarnas behov. I dessa forum möter 
förbundet bland annat andra kommunala 
förvaltningar, statliga myndigheter och nä-
ringslivet.

Vi har tillsammans med andra räddnings-
tjänster i Sverige initierat ett nationellt 
nätverk av räddningstjänster med syfte att 
utveckla, inspirera och sprida metoder för 
räddningstjänstens sociala engagemang. Vi  
har dessutom själva inlett ett europeiskt 
nätverk för räddningstjänster med liknande 
syfte. Införandet av och deltagandet i dessa 
nätverk stärker organisationens förmåga att 
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möta samhällets och medborgarnas behov.

8.6 Aktiviteter för invånare

Räddningstjänsten Skåne nordväst har 
själva och tillsammans med andra förvalt-
ningar utvecklat verksamheter och aktivi -
teter för utvalda målgrupper i samhället.

Dessa aktiviteter och verksamheter hjäl-
per vår organisation att uppnå våra verk-
samhetsmål samtidigt som de bidrar till 
samhällets övergripande hållbarhet. Akti-
viteterna stärker och utvecklar dessutom 
organisationens kontaktytor i samhället 
samt bidrar till värdefull kompetensut-
veckling för vår personal.

Aktivitet Målgrupp

STARK Arbetslösa ungdomar

Människan bakom uniformen (MBU) Ungdomar 15-20 år

Din bror Pojkar på högstadiet

Kontaktbrandman på skolor Ungdomar i grundskolan

Stadsdelsmammor Kvinnor i utsatta områden

Praoelever Ungdomar i grundskolan

Sommarläger Barn i mellanstadiet

Räddningstjänsten Skåne Nordväst bygger och stärker relationer.   
Foto: Tom Landgren
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Frister sotning och brandskyddskontroll 
i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad drifts-
ledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande:

Om eldning sker med flytande bränslen gäller följande frister:

Tillsynsplan

Tillämpningskriterier Sotningsfrist Frist för brandskyddskontroll

Avser konventionella pannor. 3 ggr/år 3 år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbrän-
ningskammaren eller motsvarande konstruktion 
för effektiv förbränning av bränslet och där  
pannan är ansluten till ackumulatortank eller 
motsvarande anordning.

2 ggr/år 3 år

Avser pannor där eldning sker med träpellets 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvaran-
de bränsle och där eldningsapparaten är speciellt 
konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

1 ggr/år 3 år

Specialkonstruerad pelletspanna. 1 ggr/år 6 år

Tillämpningskriterier Sotningsfrist Frist för brandskyddskontroll

Avser pannor där eldning sker med tung eld-
ningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 
motsvarande bränsle.

3 ggr/år 3 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eld-
ningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW.

1 år 6 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldnings-
olja eller annat från sotbildningssynpunkt mot-
svarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår 
till högst 60 kW.

2 år 6 år
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2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov gäller följande frister:

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Tillämpningskriterier Sotningsfrist Frist för brandskyddskontroll

Avser eldstäder där eldning sker med fasta 
bränslen, tung eldningsolja eller annat från  
sotbildnings-synpunkt motsvarande bränsle.

6 ggr/år 3 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eld-
ningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle.

1 år 6 år

Tillämpningskriterier Sotningsfrist Frist för brandskyddskontroll

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga 
källan för uppvärmning av det rum där eldstaden 
är uppställd eller för matlagning.

1 år 3 år

Avser eldstäder som inte utgör den huvudsakliga 
källan för uppvärmning av det rum där eldstaden 
är uppställd eller för matlagning.

3 år 6 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används 
i ringa omfattning.

3 år 6 år

Tillämpningskriterier Sotningsfrist Frist för brandskyddskontroll

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker  
i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

3 ggr/år 2 år

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärm-
ning av mat eller motsvarande verksamhet.

1 år 6 år

3. Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder gäller följande frister:

4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök
För dessa imkanaler gäller följande frister:
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beredskap och räddningsinsats 
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Dokumentet beskriver Räddningstjänsten 
Skåne Nordvästs operativa verksamhet 
och organisation enligt handlingsprogram-
met. Syftet är att ge en fördjupad beskriv-
ning av räddningstjänstens operativa roll i 
samband med olyckor men också arbetet 
före, under och efter en olycka. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst bildad-
es 1 januari 2015 av medlemskommunerna 
Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. 
Förbundsdirektören är räddningschef 
(LSO 3 kap. 16 §). 

Förbundet ska vara uppdaterad på sam-
hällets aktuella riskbild och utefter den 
förbereda och utföra räddningsinsatser. 
För insatser ska det finnas resurser i rädd-
ningstjänstområdet som säkerställer hjälp 
till  hjälpbehövande inom godtagbar tid. 
Genom gränslös räddningstjänst  kan både 
operativ förmåga och beredskap säkerstäl-
las.

Förbundet kan utföra flera samtidiga rädd-
ningsinsatser, kraftsamla resurser vid sto-
ra olyckor, förstärka vid pågående rädd-
ningsinsatser och förlänga uthålligheten 
vid långdragna insatser. Vid pågående 
räddningsinsats kan också godtagbar be-
redskap hållas för att utföra räddningsin-
sats om ny olycka inträffar. 

Den operativa organisationen leds av en 
inre ledning bemannad av inre befäl (IB)  
och räddningschef i beredskap (RCB). 
Skadeavhjälpande resurser finns strate-
giskt placerade inom räddningstjänstområ-
det utifrån en  ambition om att säkerställa 
hjälp till hjälpbehövande inom godtagbar  
tid. Insatstiderna minimeras även genom 
fastställda anspänningstider, vilket är ti-
den från larm till första enhet kör mot 
olycksplatsen. Tiderna varierar beroende 

av givna och lokala förutsättningar som 
beredskapsstatus heltid/deltid, etc. 

Räddningstjänsternas operativa förmåga 
i nordvästra Skåne förstärks genom avtal 
om samverkan. Det innebär att räddnings-
tjänsterna kan förstärka pågående insat-
ser och samtidigt skapa uthållighet i hela 
räddningstjänstområdet nordvästra Skåne 
genom gränslös räddningstjänst, gemen-
samma befäls- och ledningsresurser samt 
en gemensam ledningsmodell. Gränslös 
räddningstjänst innebär bland annat att 
den resurs som i tid är närmst en olycka 
och som har rätt kompetens för uppdraget 
larmas oavsett kommuntillhörighet. Av-
talet ger också ledningen dispositionsrätt 
över samtliga räddningsresurser i  nordväs-
tra Skåne. 

Utöver en generell förmåga att genomföra 
räddningsinsatser har förbundet förstärkt 
den i egen organisation med  regional kem-
resurs, vattendykare och tung räddning. 
Nordvästra Skåne omfattar elva kommu-
ner och förutom Helsingborg, Ängelholm 
och Örkelljunga ingår också Bjuv, Båstad, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, 
Åstorp och Perstorp. Räddningstjänsterna 
i nordvästra Skåne har ett brett samarbete 
som sträcker sig genom både lagstyrd sam-
verkan och annat samarbete. 

1.1  Dimensionering och numerär

Av förbundets omkring 260 medarbetare 
arbetar drygt 170 i operativ tjänst. Re-
surserna finns fördelade i hela räddnings-
tjänstområdet med förmåga att leda det 
operativa arbetet både på skadeplats och 
i inre ledning. Inom räddningstjänstområ-
det finns fyra heltidsstationer, fem deltids-
stationer och tre brandvärn. 

1  Beredskapsorganisation
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1.2  Samverkande organisationer 

För att kunna möta påfrestningar som 
samhället ställs inför både lokalt, regio-
nalt och nationellt, samverkar förbundet 
med en rad olika organisationer och verk-
samheter. Genom tidig kontakt, planering 
och gemensamma övningar säkerställs ett 
bättre utgångsläge till effektiv samverkan.

1.3  Gränsdragningar vid räddningsinsats

Svensk räddningstjänst lyder under LSO 
och i 1 kap. 2 § framgår det att kommuner 
och statliga myndigheter tillsammans an-
svarar för räddningstjänsten i landet. En-
ligt Lag om skydd mot olyckor LSO 3 kap. 
och 4 kap. beskrivs hur gränsdragningen är 
gjord. En viktig parameter att förhålla sig 
till är att staten och kommunerna ska sam-

Organisation Samverkan:

Räddningstjänsterna i nordvästra Skåne 
(Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan,  
Landskrona, Svalöv, Åstorp och Perstorp)

genom samverkansavtalet som reglerar gränslös 
räddningstjänst i Skåne Nordväst där också befäls- 
nivåerna RCB, IB, VBI och TIB ingår.

Sjukvården (Region Skåne) i operativ ledning med Region Skåne och dess  
katastrofledning. Därutöver samverkan med Helsing-
borgs akutsjukhus och med ambulanssjukvården.

Polismyndigheten i det dagliga operativa arbetet och vid särskilda 
händelser etc.

Kustbevakningen vid till exempel dykinsatser, oljepåslag, sanering etc.

Sjöfartsverket genom Lotsarna i Helsingborg i samband med trans-
port av personal, utrustning etc. 

genom Flygräddningscentral/JRCC

Sjöräddningssällskapet med sjöräddningsstationen på Råå

PEAB oftast när det gäller personal och maskiner vid till 
exempel katastroflägen, oljesanering etc. Utförare åt 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg).

Helsingborgs Hamn genom upprättande av insats- och beredskapsplaner 
för färjetrafiken och pelletslagringen i Helsingborg. 
Är dessutom klassad som både nöd- och karantäns-
hamn.

Ängelholms flygstation genom upprättande av insats- och beredskapsplaner.

Trafikverket genom förebyggande och operativt arbete på områ-
den som suicid, sanering av vägbana, räddningsfrån-
koppling, trafikstopp, återkoppling vid trafikrisker etc.

Samverkande organisationer 

116

116



7

ordna verksamheten och samarbeta med 
varandra och med andra som berörs. Med 
räddningstjänst avses räddningsinsatser:

• som staten eller kommunerna ska ansva-
ra för

• vid olyckor och överhängande fara för 
olyckor 

• för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljön.

1.4  Hamnar och gränser i vattnet

Helsingborgs hamnar och hamnområden 
är definierade i hamnordningen som an-
togs av Kommunfullmäktige i Helsingborg 
1995. 

Förbundet ansvarar för räddningsinsatser i 
vattenområdet innanför pirarna och sam-
verkar med statlig räddningstjänst längs 
strandlinjen i Helsingborgs Stad och Äng-
elholms Kommun, se bilaga 1 och 2.

Typ av räddningsinsats Ansvar havet Ansvar på land

Flygräddning då nedslagsplatsen inte är lokaliserad Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Flygräddning med lokaliserad nedslagsplats Sjöfartsverket Kommunen

Räddning av person i sjönöd Sjöfartsverket Kommunen

Efterforskning av försvunnen person Sjöfartsverket Polisen

Miljöräddning efter oljeutsläpp Kustbevakningen Kommunen

Fjällräddning - Polisen

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen  
från en kärnteknisk anläggning

- Länsstyrelsen

1.5  Organisation vid stor olycka

Vid stora olyckor samverkar räddnings-
tjänster och myndigheter och den inre 
ledningen anpassar staben efter situation 
och behov. Samtidigt byggs en operativ 
stab upp för att skapa förutsättningar till 
ledning och samverkan på skadeplatsen. 

”Stabsorganisation Skåne” aktiveras och 
kan förstärka operativ ledning med både 
små och större staber. Syftet med dessa är 
att säkerställa kontrollen över både egen 
organisation och i samverkan med andra 
under insatsen. Staberna bemannas av 
brandbefäl från Skåne.

* Statens ansvar gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än 
Vänern, Vättern och Mälaren
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1.6  Förbundets operativa förmåga

För sammanställning av typinsatser och 
personalbehov, se tabell på nästa sida.

Varje styrka bemannas med ett befäl och 
fyra brandmän. Finns markeringar i tre 
kolumner kan insatsen utföras av en, två, 

tre eller flera styrkor beroende av insatsens 
omfattning. De yttre ledningsnivåerna är 
styrkeledare (N1), yttre befäl (N2) och 
vakthavande brandingenjör (N3).
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Händelsetyp En enheter Två enheter Tre enheter Ledning nivå

Lägenhetsbrand med rökdykarinsats X X X N1-N2

Lägenhetsbrand med rökdykarinsats 
och samtidig utvändig livräddning

X X N2-N3

Brand med lång inträngning  
(> 25 m)

X N3

Akut omhändertagande av  
fastklämd vid trafikolycka

X X X N1

Trafikolyckor med losstagning  
av fastklämda

X X X N1-N2

Ytlivräddning X X X N1-N2

Insats med vattendykare X X N1-N2

Trafikolycka med tunga  
fordon/farligt gods

X X N2-N3

Kemdykarinsats X X X N3

Oljeskadebekämpning X X X N3

Spillbränder i vätskor upp till 300 m2 X X X N3

Avancerade räddningsinsatser i 
publika lokaler, hotell, sjukhus

X N3

Bränder i stora industrier X N3

Kvalificerad kem- och miljöinsats X N3

Räddningsinsats i tågtunnel X N3

Cisternbrand i Oljehamnen X N3

Färjeolycka, insatsplan HH-leden X N3

Vindsbrand X X N3

Flygolycka X N3

Skogs- och markbrand X N3

Typinsatser och personalbehov
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1.7  Operativ förmåga

Förbundets förmåga att hantera olyck-
or dimensioneras utifrån aktuell riskbild. 
Det innebär att ledningsorganisationen 
genomför kontinuerlig omvärldsbevakning 
för att identifiera avvikelser och eventuellt 
kommande händelser i samhället. 

Ledningsorganisationen är dimensionerad 
för att kunna utföra flera samtidiga rädd-
ningsinsatser och för att kunna hantera 
både små och stora olyckor. Vid pågående 
räddningsinsats ska dessutom beredskap 
skapas för ytterligare händelser. I Skåne 
nordväst bedrivs gränslös räddningstjänst, 
vilket bidrar till en ökad förmåga både när 
det gäller insats och beredskapsproduk-
tion.

Förbundets stationer är placerade i det 
geografiska områdets olika utrycknings-
områden för att snabbt kunna nå olycks-
platsen. 

Verksamheten kvalitetssäkras bland annat 
genom individuella kvalitets- och kompe-
tenskrav på både verksamhets- och indi-
vidnivå.

1.8  Heltidsstyrkorna

Heltidsstyrkorna ska självständigt kunna 
utföra följande:

• invändig livräddning med rökdykare vid 
normal bostadsbebyggelse

• IVPA- och sjukvårdslarm
• utvändig livräddning med hjälp av stegar 

(City) och/eller höjdfordon (Berga, Bårs-
löv och Ängelholm)

• invändig släckning och livräddning  
i övrig okomplicerad bebyggelse 

• kemdykarinsats i mindre omfattning
• ytlivräddning i hamnar och i strandnära 

vatten (Berga, Bårslöv och Ängelholm),
• akut omhändertagande av fastklämd 

samt
• losstagning med akut omhändertagande 

av fastklämd

Heltidsstyrkorna ska tillsammans med  
andra enheter kunna utföra:

• invändig livräddning och samtidig utvän-
dig släckning i bostadsbebyggelse

• livräddning i hamnar och strandnära 
vatten med vattendykare (City) och för-
stärkning från annan heltidsstation

• losstagning med akut omhändertagande 
av fastklämd

• kvalificerad livräddningsinsats i industri-
er, publika lokaler med mera

• begränsning av bränder i stora industrier
• avgränsning av bränder i stora upplag
• livräddning med kemdykare vid kemika-

lieolyckor
• oljeskadebekämpning i vatten och på 

land
• släckning av cisternbrand i oljehamnen 

tillsammans med externa resurser samt 
• bekämpning av skogs- och markbränder.

Det grundläggande kompetenskravet 
för heltidsanställda brandmän är MSB:s 
SMO-utbildning eller motsvarande.
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för heltidsanställda brandmän är MSB:s 
SMO-utbildning eller motsvarande.
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1.9  Deltidsstyrka Vallåkra, Skånes 
Fagerhult, Örkelljunga Allerum och 
Ängelholm

Deltidsstyrkorna i Vallåkra, Skånes Fager-
hult och Örkelljunga ska var för sig kunna 
utföra:

• invändig livräddning med rökdykare vid 
normal bostadsbebyggelse

• utvändig livräddning med hjälp av stegar 
(Vallåkra, Skånes Fagerhult, Allerum 
och Ängelholm) och eller höjdfordon 
(Örkellunga)

• invändig släckning och livräddning i öv-
rig okomplicerad bebyggelse,

• losstagning med akut omhändertagande 
av fastklämd

• IVPA- och sjukvårdslarm 
• förstärkt beredskap och ingå som stra-

tegisk resurs i räddningstjänstområdet 
nordvästra Skåne.

Deltidsstyrkorna Vallåkra, Skånes Fa-
gerhult och Örkelljunga ska tillsammans 
kunna utföra:

• samtidig in och utvändig släckning samt 
invändig livräddning i bostadsbebyggelse

• losstagning med akut omhändertagande 
av fastklämd

• begränsning av bränder i stora industrier
• avgränsning av bränder i stora upplag
• oljeskadebekämpning i mindre omfatt-

ning i både vatten och på land samt 
• bekämpning av skogs- och markbränder.

Deltidsstyrkan Allerum och Ängelholm 
ska var för sig kunna utföra:
• utvändig släckning

• utvändig livräddning med hjälp av stegar,
• akut omhändertagande av fastklämd
• IVPA- och sjukvårdslarm 
• förstärkt beredskap och ingå som stra-

tegisk resurs i räddningstjänstområdet 
nordvästra Skåne.

Deltidsstyrkorna Allerum och Ängelholm 
ska tillsammans kunna utföra:

• utvändig släckning med samtidig invän-
dig livräddning i normal bostadsbebyg-
gelse

• invändig släckinsats (inte rökdykning) i 
mindre och okomplicerade industriloka-
ler 

• förbereda för losstagning med akut om-
händertagande av fastklämd. 

Grundläggande kompetenskrav för del-
tidsanställda brandmän är: 

• preparandutbildning före operativ tjänst-
göring 

• RIB-utbildning (MSB)  

1.10  Specialresurser

I förbundet finns följande specialresurser 
i form av: 

• Regional kemresurs* Station Berga
• Vattendykare  Station City
• Tung räddning Station Ängelholm
• Skyttar Station Ängelholm

* Utrustningen är placerad på Berga och 
bemannas med personal från stationerna 
Allerum och Berga.
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1.11  Brandvärn 

I Ängelholms kommun finns brandvärn i 
Strövelstorp, Munka Ljungby och Vejby-
strand. 

Personalen i brandvärnen har ingen bered-
skap utan kallas in vid behov enligt ”Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor” (6 kap. 
1 §) tjänsteplikt. De kan till exempel vara 
vid långvariga insatser såsom oljepåslag, 
skogsbränder etc. Personalen har en certi-
fiering enligt MSB:s koncept för värnper-
sonal.

1.12  Ledningsnivåer och dess förmåga

Ledningsnivåerna ingår i ett ledningssystem 
och sträcker sig från ledning av enskild enhet 
till strategiskt beslutsfattande. Systemet ver-
kar över hela organisationen i samband med 
insatser och andra påfrestningar i samhället.

  

Den operativa ledningsorganisationens 
uppbyggnad:

• Styrkeledare (N1)
• Yttre befäl (N2)
• Vakthavande brandingenjör (N3)
• Inre befäl (N4)
• Räddningschef i beredskap tillika tjäns-

teman i beredskap (N4 och N5)

Ledningsnivå 1

Ledningsnivå 1 kan vara: 

• räddningsledare och samtidigt leda upp 
till två enheter 

• ledare för upp till tre enheter vid låg 

dynamik 
• sektorchef vid små, medelstora och sto-

ra insatser 
• rökdykarkontrollant
• brytpunktsbefäl
• resurs i staben och arbeta med under-

hållstjänst, etc.

Ledningsnivå 2

• kan vara räddningsledare och svara för 
samordning mellan sektorer vid insats 
med flera styrkeledare

• kan vara sektorchef och leda upp till 
sex styrkeledare vid låg dynamik 

• har god omvärldskunskap om samhäl-
lets förutsättningar att hantera olyckor 

• har goda kunskaper inom taktik och
• ledning 
• kan arbeta i räddningsledarens stab 
• kan arbeta i räddningschefens stab 
• kan arbeta som samverkansbefäl 

Ledningsnivå 3

• kan vara räddningsledare vid medelstora 
och stora insatser 

• kan leda flera sektorer 
•  kan med hjälp av en stab leda upp till 

åtta stora sektorer 
• har god omvärldskunskap om samhäl-

lets förutsättningar att hantera olyckor 
och kriser 

• är specialiserad inom områden som 
taktik, ledning, juridik, och anläggning-
ar som omfattas av LSO (2 kap. 4 §) 
”skyldigheter vid farlig verksamhet” 

• kan arbeta i räddningschefens stab 
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Ledningsnivå 4

• har god omvärldskunskap om samhäl-
lets förutsättningar att hantera olyckor 
och kriser 

• är specialiserad inom ledning 
• kan arbeta i räddningschefens stab 
• kan arbeta i räddningsledarens stab 
• har mandat från RCB att inledningsvis 

besluta om resursförsörjning 
• har mandat från RCB att inledningsvis 

besluta om strategisk beredskap 

Ledningsnivå 5

• har räddningschefsmandat 
• leder hela utryckningsorganisationen 
• definierar utryckningsorganisationens 

roll 
• ansvarar för resursförsörjning under 

pågående räddningsinsatser 
• beslutar om beredskapshållningen i 

förhållande till aktuell hotbild och hotat 
intresse vid pågående räddningsinsats/er 

• är tjänsteman i beredskap (TIB) för 
kommunerna i nordvästra Skåne. TIB 
har inget lokalt beslutsmandat utan 
initierar sådana vid behov i respektive 
kommun.
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1.13  Bemanningsplan

Följande enheter ska ständigt kunna rycka ut i förbundets geografiska område.

*1. Svarstid 90 sek. Inställelsetid i ledningscentral 45 min. 
*2. Svarstid 90 sek. Inställelsetid på skadeplats inom 45 min. 

*3. Räddningschef i beredskap är tillika tjänsteman i beredskap.

Funktion: Anspänningstid: Numerär: Anm.

Tjänsteman i beredskap (*3) 90 sek (*1) 1 TIB SKNV-resurs

Räddningschef i beredskap (*3) 90 sek (*1) 1 RCB SKNV-resurs

Vakthavande brandingenjör 90 sek (*2) 1 VBI SKNV-resurs

Inre befäl 60 sek 1 IB SKNV-resurs

Yttre befäl 90 sek 1 YB

Station City 90 sek 1 Sl + 4 Bm

Station Berga 90 sek 1 Sl + 4 Bm

Station Bårslöv 90 sek 1 Sl + 4 Bm

Station Ängelholm 90 sek 1 Sl + 4 BmD

??? 6 min 1 SlD + 3BmD

Station Vallåkra 5 min 1 SlD+ 4 BmD

Station Skånes Fagerhult 5 min 1 SlD+ 4 BmD

Station Örkelljunga 5 min 1 SlD+ 4 BmD

Station Allerum 5 min 1 SlD+ 2 BmD

Numerären på deltidstationerna i Allerum, Vallåkra och Ängelholm kan under vissa tider minskas på grund av problem med att 
rekrytera deltidsbrandmän som både bor och verkar inom angiven anspänningstid. Målsättningen är att numerären ska efter-
levas för dessa tre stationer. Vid en minskning av numerären kan förmågan upprätthållas genom samverkan med angränsade 
räddningstjänster och med den samlade förmågan inom förbundet. Det som kan påverkas är en invändig livräddande insats 
inom Vallåkras område som kan fördröjas med 6,5 minuter. Allerum och Ängelholm har idag inte denna förmåga utan utgör 
en förstärkningsresurs till station Berga och Ängelholm, vilket löses med andra enheter under dessa tillfällen. Detta innebär 
att förbundet klarar målsättningen i handlingsprogrammet med en livräddande insats inom 15 minuter i angivna geografiska 
område trots en sänkning av numerären.Chefen för operativa avdelningen kan besluta om tillfällig sänkning av numerären för 
berörda stationer och vid dessa tillfällen ska förbundsdirektör/räddningschef och presidiet informeras.  För övriga stationer 
inom förbundet kommer numerären att vara fast enligt angivna värden i tabell.

1.14 Förslag på ny systemledning i Skåne

Enligt förslag skapas en Regional räddnings-
chef i beredskap för hela Skåne län med start 
1 januari 2017. Räddningschef i beredskap 
Skåne nordväst får då titeln Beslutsfattare 
i beredskap Skåne nordväst med liknande 

arbetsuppgifter som tidigare med uppdrag 
som ledningsstöd vid större händelser och 
som kommunkontakt/TIB. 
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Lokal systemledning

För att kunna möta hjälpbehovet vid stör-
re händelser består den lokala systemled-
ningen i Skåne nordväst av ett Inre befäl 
i jour och en Beslutsfattare i beredskap 
som kan förstärka inre befälsfunktionen 
vid större händelser. Den förstärkta inre-
befälsfunktionen är en förutsättning för 
att Regionala räddningschefen ska kunna 
utöva systemledning gentemot kommuner 
och organisationerna i Skåne nordväst. 

Uppdraget för den lokala systemledningen 
baseras på två olika verksamhetsområden.

Inre befälsfunktionen hanterar ”normativ 

och strategisk ledning” och utgör samti-
digt ett insatsstöd till ledningen på skade -
platsen samt till Regional räddningschef 
i Skåne. Inre befälsfunktionen hanterar 
även kontakten med media vid händelser 
som berör Skåne nordväst.

Beslutsfattare i beredskap

Räddningschef i beredskap Skåne nordväst 
ersätts av en Beslutsfattare i beredskap 
som är den primära kontakten med Regio-
nal räddningschef Skåne vid frågor som rör 
beredskap, planerade händelser och pågå-
ende insatser.
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Beslutsfattare i beredskap är tillika Tjänste-
man i beredskap och ansvarar för omvärldsbe-
vakning samt initiera och stödja kommuner-
na i Skåne nordväst vid samhällsstörningar 
eller extraordinära händelser. Beslutsfattare 
i beredskap är en beredskapsfunktion med 
en svarstid på 90 sekunder och en inställel-
setid på 30 minuter till samverkanscentralen 
i Bårslöv. Funktionen larmas via personsöka-
re och mobiltelefon, enligt fastställda ruti-
ner. Kontakt med Beslutsfattare i beredskap 
sker via Inre befäl eller via E-post. Kontak-
ter mellan Regional Räddningschef och Be-
slutsfattare i beredskap sker direkt mellan 
funktionerna via mobiltelefon.

Beslutsfattare i beredskap är den som har 
högsta beslutande rätt när det gäller system-
ledning för Skåne nordväst vid händelser där 
inte Regional räddningschef har tagit över 
rollen. Behövs ytterligare stöd kan Besluts-
fattare i beredskap besluta om en utökad 
inre ledning med en stab.

1.15  Insatser till drabbad 

Organisationen ska klara insatser mot ett an-
tal generella händelsetyper men också händel-
ser som är lokalgeografiska och specifika för 
nordvästra Skåne. Tätorterna Helsingborg och 
Ängelholm ska kunna nås av en styrka som kan 
påbörja en livräddande rökdykarinsats inom 10 
minuter och en förstärkande styrka ska med 
höjdfordon kunna påbörja en samtidig livräd-
dande insats inom 15 minuter. Övriga orter i 
räddningstjänstområdet ska kunna nås av en 
styrka inom 15 minuter.

1.16  Avtal

Förbundet samverkar med olika organisa-
tioner och verksamheter i syfte att optime-
ra samhällets samlade förmåga vid rädd-
ningsinsatser. Ingångna avtal reglerar ansvar 
vid olika nödlägen och övningar.

1.16.1  Samverkansavtal i nordvästra 
Skåne

Avtalet reglerar bland annat gränslös räddnings-
tjänst, gemensamma befäls- och ledningsre-
surser och en gemensam ledningsmodell.

1.16.2  Vattendykaravtal 

Genom avtal håller förbundet dykberedskap 
i hela nordvästra Skåne. Dykverksamheten 
är förlagd till Station City. 

1.16.3  Restvärdesräddning

Förbundet har avtal med Försäkringsbran-
schens Restvärdesräddning i Sverige AB 
avseende restvärdesräddning, sanering, eva-
kuering av tåg samt utbildning för arbets-
jordning, arbete på väg och spårområde.

1.16.4  Ledningsfordon 

Kommunerna i Skåne äger tillsammans ett 
ledningsfordon som ingår i stabsorganisation 
Skåne och är stationerat vid räddningstjäns-
ten i Höör.

1.16.5  Avtal om extern beredskap

Mellan ”Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap” (MSB) och Kemira Kemi 
AB finns avtal om extern beredskap för ke-
mikalieolyckor i landet. Insatsstyrkan består 
av personal från Kemira Kemi AB och VBI 
från nordvästra Skåne.

1.16.6  Kemikalieberedskap 

Kommunerna i Skåne har en gemensam or-
ganisation för kemikalieolyckor. En del av 
utrustningen är samägd genom kommun-
förbundet och är placerad på brandstationer 
i Perstorp, Helsingborg och Malmö. Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap har place-
rat en central kemenhet i Perstorp och en sane-
ringsenhet i Tyringe. Dessutom finns avancerad 
indikering placerad i Malmö. 

1.17  Insatsplanering

Strategiska staben ansvarar för räddnings-
tjänstens insatsplanering. Att insatsplanera 
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skapar förutsättningar för snabba och effek-
tiva insats med hög säkerhet för egen per-
sonal. Med lämplig information kan rädd-
ningsledaren lättare välja taktisk inriktning 
och därigenom skapa insatsfördelar. Sådan 
information kan exempelvis vara metodiker 
och insatsstöd (insatsplaner, beredskapspla-
ner, framkörningskort etc.) Förbundet har 
idag insatsplaner på över 100 objekt, insats-
bilder på omkring 500 objekt, beredskaps-
planer på cirka 20 företag och omkring 20 
metodiker för specifika objekt och olycksty-
per. Vid kommunernas plan- och byggären-
den medverkar förbundet med synpunkter 
på hur räddningsinsatser kan underlättas 
med exempelvis insatsstödjande utrustning. 

Räddningstjänsten har bestämt fem delar 
som identifierar insatsplanering:

• Styrkornas skapande av enkla framkör-

ningskort
• Upprättande av insatsplaner på utvalda 

objekt
• Upprättande av beredskapsplaner på 

utvalda objekt
• Upprättande av specifika metodiker på 

utvalda objekt och för olika olyckstyper
• Rådgivning i plan och bygglagsprocessen 

kring räddningstjänstens insatsförmåga 
och krav på utrustning.
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2  Alarmering

Kommunerna och de statliga myndigheterna 
ansvarar för räddningstjänst och ska se till att 
det finns anordningar för alarmering av rädd-
ningsorganen (LSO 6 kap. 10 §). RSNV har 
avtal med SOS Alarm AB om alarmering.

2.1  Arbetsmetodik och arbetsområde

SOS-centralen på station Bårslöv finns i direkt 
anslutning till den regionala ledningscentra-
len. Den fysiska närheten och arbetet i samma 
tekniksystem gör att inre befäl tidigt kan bilda 
sig en uppfattning om aktuella händelser och 
ibland frångå fastställda larmplaner för att re-
surskomplettera vid specifika händelser.

På brandstationerna sker utalarmeringen digi-
talt och presenteras på tv-monitorer och över 
utrop i högtalare. IB, VBI, RCB och deltidssta-
tionerna larmas via personsökare med telefon 
som sekundär larmväg. Fordon och handenhet-
er får larm via Rakelnätet där larmen presente-
ras i fordons- och i handenheternas displayer.

2.2  Larmning vid störningar i 112-funktionen

Vid samtidigt avbrott i teletrafiken hos flera 
teleoperatörer och som drabbar både fast och 
mobil telefoni ska det säkerställas att allmän-
heten kan få hjälp med att alarmera räddnings-
tjänsten på annat sätt. Hjälp kan då fås vid 
brandstationerna i drabbade områden och vid 
lämpliga polis- och sjukvårdsinrättningar.

Varje händelse är unik. Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst har en grundplanering som 
kommer anpassas efter rådande situation. Be-
manning av brandstationer och andra platser i 
samhället kommer av denna beslutas först då 
omfattningen av avbrottet är klarlagt. 

Information till allmänheten kommer ske när 

en störning uppstått via VMA och andra infor-
mationskanaler.

Vid störning i 112-trafiken har larmcentralen 
ett separat larmnummer fristående från SOS 
Alarms Zenitplattform. Det innebär att larm-
centralen i Bårslöv kan ta emot inkommande 
larm och larma ut räddningstjänstenheter i 
samtliga kommuner inom nordvästra Skåne. 
Om normala larmvägar inte fungerar sker uta-
larmeringen via Rakel.
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I tätorter och samhällen inom räddnings- 
tjänstområdet säkerställs brandvattenför- 
sörjningen via brandpostsystem. Brand-
poster är en kommunal angelägenhet som 
ägs av kommunerna med vissa undantag 
av privatägda brandposter.

Med tillgång till brandvatten menas både 
avstånd till och flöde från brandpost. För 
att säkerställa att ansvar och rutiner följs 
behöver kommunerna ta fram rutiner för:

• utbyggnad av brandpostnätet i exploae-
ringsområden

• eventuella ändringar av brandpostnä-
tet vid ombyggnad och förändring i verk- 
samheter på en fastighet i redan bebyggda 
områden

• underhåll av brandpostnätet

• hur behovet av utbyggnad av brand-
post- nätet ska uppmärksammas av sta-
dens aktörer vid projektering och i plan- 
och byggprocessen

I de fall tillräcklig mängd vatten för brand-
släckning inte kan säkerställas med brand-
poster ska vattentag eller pumpplatser an-
ordnas. Sådana alternativsystem bestäms 
och utformas i samråd med räddnings-
tjänsten vid varje enskilt fall. Utöver olika 
brandpostsystem för fredsräddningstjänst 
finns även dammar hav och liknande att 
tillgå för brandsläckning utanför tätorter.

Kommunerna ansvarar för att brandpost- 
kartor upprättas och revideras i anslutning 
till genomförda ändringar. Kartorna ska 
vara tillgängliga för räddningstjänsten,

 

vara digitala samt visa brandposternas, vat- 
tentagens och branddammarnas placering.

3.1  Ägare

Brandposterna ägs av generellt av kommu-
nerna men kan i vissa fall ägas av priva-
ta fastighetsägare (privata brandposter är 
ibland ett krav på stora fastigheter).

Brandpostnätet är en del av den kommu-
nala infrastrukturen och antalet brand-
poster beslutas av kommunfullmäktige.

I anslutning till större fastigheter kan 
det finnas krav på privata brandposter. 
Det gäller om avståndet från kommunal 
brandpost till byggnadens angreppsväg 
överstiger 150 meter. Det kan också vara 
nödvändigt om de kommunala brandpos-
terna inte ger tillräckliga vattenmängder 
avseende aktuell verksamhet.

3.2  Drift och underhåll

Brandposterna ska vara lättillgängliga, till-
förlitliga och vara tydligt utmärkta. I sköt-
seln ingår till exempel tömning av vatten 
så att frysning förhindras under vintertid. 
Respektive ägare ansvarar för underhållet.

3.3  Ansvarsfördelning

För att säkerställa vattenförsörjning för 
brandsläckning har förbundet, kommuner-
na, och fastighetsägarna följande ansvars-
fördelning där kommunerna ska se till att:

• anlägga och underhålla kommunens 
brandposter för brandvattenförsörjning 

• underhålla kartdatabas/er för kommu-
nala brandposter och kommunalt ägda 

3  Brandvattenförsörjning
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branddammar
• uppdatera kartdatabas/er snarast efter 

genomförd förändring i brandpostnätet
• ansvara för att brandposter och eventu-

ella vattentag är tydligt utmärkta 
• samråda med räddningstjänsten angå-

ende planerade och akuta förändringar i 
brandpostnätet och/eller i övrig brand-
vattenförsörjning 

• ansvara för säkerheten i och omkring 
kommunens branddammar, uppställ-
ningsplatser för pumpar och andra 
anordningar för brandvattenförsörjning

Förbundet ska:

• förfoga över takbilar och mobila pum-
par för vattenförsörjning

• förfoga över tankbilar för vatten- 
försörjning

• förfoga över mobila pumpar för vatten-
försörjning

• meddela kommunens huvudman för 
vattentjänster vid större vattenuttag

Fastighetsägare ska:

• anlägga och underhålla privata brand-
poster för brandvattenförsörjning 

• ansvara för att privata brandposter är 

tydligt utmärkta (de privata brandpos-
terna finns normalt inte med i stadens 
kartdatabas)

• ansvara för säkerhet, underhåll och 
skötsel i och omkring fastighetsägarens 
vattentag, uppställningsplatser för mo-
bila pumpar och andra anordningar för 
brandvattenförsörjning

• dokumentera privata brandposter och 
dess skötsel i det systematiska brand-
skyddsarbetet
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3.4  Förändringar i brandpostnätet

Vid ändringar i brandpostnätet ska remiss 
skickas till räddningstjänsten för yttrande vid:

• förändringar av befintligt brandpostnät
• projektering av brandposter i nya områden 
• arbeten som medför att brandpostnätet 

påverkas

3.5  Utformning av brandpostnätet

Kommunerna tillhandahåller vatten för 
brandsläckning med räddningstjänstens 
utrustning och vatten till sprinkleranlägg-
ningar där sådana förutsättningar finns. 
Grundnivån utgörs av VAV P83 ”Allmän-
na vattenledningsnät” och VAV P76 ”Vat-
ten till brandsläckning”.

Anordning Kommun/NSVA Förbundet

Brandposter Brandposter placeras normalt 
med 150 meters inbördes avstånd. 
Avstånd blir då maximalt 75 meter 
mellan brandpost och uppställ-
ningsplats för släckfordon.

Slangutläggning från brandpost till 
släckfordon vid brandplatsen.

Avstånd förväntas vara högst 50 
meter mellan släckfordon och bygg-
nadens angreppsväg.

Brandposter med gles 
placering

Glest utplacerade brandposter kan, 
tillämpas vid friliggande villor. (Av-
stånd maximalt 150 meter mellan 
brandpost och uppställningsplats 
för släckfordon)

Slangutläggning från brandpost till 
släckfordon vid brandplatsen. 

Avstånd förväntas vara högst 50 
meter mellan släckenhet och bygg-
nadens angreppsväg.

Anordning Fastighetsägare Förbundet

Privata brandposter Om avstånd från kommunal brand-
post till byggnadens angreppsväg 
överstiger 150 meter krävs brandpost 
inne på den aktuella fastigheten. I 
enskilda fall kan privat brandpost 
behövas även vid kortare avstånd. 
Placering efter samråd med rädd-
ningstjänsten. Brandpost bekostas 
och underhålls av fastighetsägaren. 

Slangutläggning från brandpost till 
släckfordon vid brandplatsen.

Avstånd förväntas vara högst 50 
meter mellan uppställningsplats 
för släckfordonet och byggnadens 
angreppsväg.

Anordning Kommunen/fastighetsägare Förbundet

Vatten från vattentag 
och pumpplatser

På landsbygd bör det normalt fin-
nas tillgång till brandvatten inom en 
kilometer. 

Transport av vatten sker med mobil 
pump och slangsystem alternativt 
med hjälp av tankbilar. Detta plane-
ras i samråd med räddningstjänsten

Avatånd till brandpost Helsingborg och Örkelljunga. I Helsingborg. och Örkelljunga planeras brandposter brandvattenför-
sörjning med avstånd enligt tabell 3.1. Försörjning av vatten för brandsläckning. 
Brandpost placeras inte i lågpunkt eller parkeringsruta med tanke på försvårad åtkomlighet. Om brandpost placeras i körbana bör 
det om möjligt eftersträvas att passage med räddningsfordon kan ske även när brandposthuvud är monterat. Samråd kan ske med 
räddningstjänsten angående placering av brandpost. 
Utloppskoppling på brandpost enligt Svensk standard Typ B (Bajonettkoppling), beteckning bör vara av typ RSK 7034218. 
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3.6 Brandpostnätet i Helsingborg 

Erforderligt flöde i brandposterna beror på 
aktuell bebyggelsetyp. Kapacitet ska di-
mensioneras enligt tabell 3.2 för Helsing-
borgs stad.

*  Från enskild brandpost bör 10 l/s normalt kunna tas ut. Lokala förutsättningar kan medge viss variation
**  Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet
***  Bestäms i samråd med brandförsvaret. Från enskild brandpost bör vid system med brandposter 10 l/s kunna tas ut.

Släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001 med justering under områdestyp A1.

Områdestyp Beskrivning
Släckvattenför-
brukning (l/s)

Gles placering 
kan tillämpas

A Bostadsområden eller andra jämförbara områden med serviceanläggning

A 1 Friliggande villor 10* Ja

A 2
Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, radhus och 
kedjehus 

10 Nej

A 3 Annan bostadsbebyggelse 20 Nej

B
Industriområden, enstaka industrianläggningar eller andra från brandsynpunkt jämför-
bara områden

B 1
Låg brandbelastning**, dvs. brandsäkra byggna-
der utan upplag av brännbart material.

10 Nej

B 2
Normal brandbelastning, dvs. brandsäkra byggna-
der utan större upplag av brännbart material, t.ex. 
skolor, vårdanläggningar och kulturbyggnader.

20 Nej

B 3
Hög brandbelastning såsom snickerifabrik,  
brädgårdar och dylikt.

40 Nej

B 4
Exceptionell brandbelastning såsom oljehante-
ringsanläggning och dylikt.

>40*** Nej
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3.7  Brandpostnätet i Ängelholm (av-
stånd och flöde) 

Inom bebyggelse enligt nedan ska det 
finnas brandposter placerade med ett 
avstånd på maximalt en kilometer mellan 
dem och med ett minimiflöde på 1000 l/
min. I områden där minimiflödet inte kan 
säkerställas får avståndet till brandpost 
inte överstiga 150 meter. Detta gäller i 
bostadsområde med: 

• flerfamiljshus lägre än fyra våningar
• villor
• radhus
• kedjehus
• i område med enstaka industrianlägg-

ningar eller andra ur brandsynpunkt 
jämförliga områden med låg brandbe-
lastning 

Inom bebyggelse enligt nedan ska brand-
posterna i området ha ett minimiflöde på 
1000 l/min. med ett maximalt avstånd på 
150 meter till brandpost. Detta gäller i 
områden med: 

• industrier
• lagerverksamhet
• byggnader över fyra våningar
• snickerifabriker
• brädgårdar
• oljehanteringsanläggningar eller liknande

Riktlinjerna för brandposterna och dess 

dimensionering kommer ses över i samver-
kan mellan kommunerna och förbundet.

3.8  Tankfordon

Förbundet har tankbilar för att säkerstäl-
la vattenförsörjning i områden där brand-
postnätet inte är tillräckligt eller helt sak -
nas. Tankbilar kan också rekvireras från 
hela regionen.

3.9  Krigsbranddammar 

Inom förbundets tätorter finns ett antal 
krigsbranddammar som är vattenfyllda el -
ler som med kort varsl kan iordningställas. 
Förteckning finns hos Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst.
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4  Räddningsledare

I en kommun ska det finnas en räddnings-
chef (LSO 3 kap. 16 §). Räddningschefen 
ansvarar för att räddningstjänsten är än-
damålsenligt ordnad. Räddningschefen är 
räddningsledare men får utse någon annan 
som uppfyller de behörighetskrav som fö-
reskrivs av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att vara rädd-
ningsledare. Berör en räddningsinsats mer 
än en kommuns område ska Länsstyrelsen 
eller Länsstyrelserna bestämma vem som 
ska leda insatsen om inte räddningsledar-
na från de berörda kommunerna själva har 
bestämt det. Om ledning av omfattande 
räddningsinsatser finns bestämmelser be -
skrivet i LSO 4 kap. 10 §.

Räddningsledarfunktionen är central ur rätts -
lig synpunkt och dokumentationen kring vem 
som utsetts att vara räddningsledare ska vara 
tydlig. Förbundsdirektören har därför beslu-
tat om vilka brandbefäl i räddningstjänsten 
som kan utses till räddningsledare. 

I ”Räddningssamverkan Nordvästra Skåne” 
finns dessutom beskrivet den lägsta kom-
petensen som krävs för att få vara rädd-
ningsledare i nordvästra Skåne. Därutöver 
finns en överenskommelsen mellan rädd-
ningscheferna i Skånes samtliga kommu-
ner som fastställer att var och en som de-
legerats som räddningsledare i respektive 
räddningstjänst, också kan utses till rädd -
ningsledare i Skånes övriga kommuner.
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5  Myndighetsbeslut vid räddningsinsats

Staten eller en kommun ska ansvara för 
räddningsinsatser endast om detta är mo-
tiverat med hänsyn till: 

• behovet av ett snabbt ingripande
• det hotade intressets vikt
• kostnaderna för insatsen 
• omständigheterna i övrigt

Vid myndighetsbeslut är det viktigt att i 
stor utsträckning förklara ansvarsförhål-
landet mellan den enskilde och samhället. 

Gränsdragningen mellan kommunens an-
svar för räddningstjänst och den enskildes 
ansvar att utföra de åtgärder som kan vara 
nödvändiga efter en räddningsinsats ska 
vara klart och tydligt förklarat. Det ska 
också vara tydligt vem som är ekonomiskt 
och juridiskt ansvarig för det fortsatta ar-
betet. 

Efter en insats ska räddningsledaren om 
det är möjligt underrätta ägaren eller nytt-
janderättshavaren till den egendom som 
räddningsinsatsen har avsett om behovet 
av bevakning, restvärdeskydd, sanering 
och återställning finns (LSO 3 kap. 9 §). 
Besluten från räddningsledaren ska vara 
tydliga och den enskildes skyldigheter och 
rättigheter ska vara beskrivna. Besluten 

ska dokumenteras och arkiveras.

5.1  Ingrepp i annans rätt

En räddningsledare har rätt att göra ”in-
grepp i annans rätt”. Denna åtgärd ska do-
kumenteras och motiveras av räddningsle-
daren vid varje tillfälle (LSO 6 Kap. 2 §).

5.2  Tjänsteplikt

En räddningsledare har rätt att ta ut per-
soner i ”tjänsteplikt”. Av beslutet ska det 
framgå när och av vem det har fattats samt 
skälen för beslutet och vem det avser. Do-
kumentationen görs av räddningsledaren 
i samband med vidtagen åtgärd (LSO 6 
Kap. 1 §).

5.3  Avslutad räddningsinsats

En räddningsledare är skyldig att skriftligt 
redogöra för när en räddningsinsats är av-
slutad. Tidstämplar och beslut som omfat-
tas av räddningsledarens befogenheter ska 
dokumenteras av räddningsledaren (LSO 
3 kap 9 §).
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6  Varning och information till allmänheten

LSO 2 Kap. 1 §, beskriver enskildas ”skyl-
dighet att varna och tillkalla hjälp” när fara 
för någons liv, eller allvarlig risk för någons 
hälsa eller för miljön föreligger. Om möj-
ligt ska den som är i fara varnas och vid 
behov ska hjälp tillkallas. 

Räddningstjänster är emellanåt involvera-
de i händelser som är av sådan karaktär att 
människor snabbt måste informeras och 
ibland varnas. Exempel på sådana händel-
ser är när olyckor innebära svåra konse-
kvenser för människor, egendom och mil-
jön. Oavsett om invånarna bor nära eller 
på tryggt avstånd från olycksplatsen ska de 
kunna få veta vad som hänt, vad riskerna 
består av, hur man skyddar sig och vilket 
eventuellt utbredningsområde olyckan 
har. Allmänheten ska också informeras 
om när faran är över. 

Varnings- och informationssystemet ”Vik-
tigt meddelande till allmänheten” (VMA) 
består av utomhuslarmet ”Viktigt Medde-
lande” och ”Meddelanden i radio och tv”. 
Systemet används av statlig och kommu-
nal räddningstjänst för att varna och in-

formera allmänheten vid olyckor eller vid 
risk för olyckor. Numera omfattar VMA 
även situationer som riskerar att utvecklas 
till allvarliga störningar i viktiga samhälls-
funktioner. 

Det finns två nivåer av meddelanden; var-
nings- och informationsmeddelanden.

6.1 Varningsmeddelande VMA

VMA består av utomhuslarm och/eller 
av meddelande i radio och tv. Inom rädd-
ningstjänstområdet finns utomhuslarm i 
Helsingborgs tätort, Råå, Laröd, Ödåkra, 
Ängelholm och Örkelljunga.

VMA-signalen kan aktiveras från lednings-
centralen i Bårslöv och från Kemira Kemi 
AB:s kontrollrum. I de områden utomhus-
larm saknas, varnas allmänheten via hög-
talaranläggningar från polisens eller rädd-
ningstjänstens fordon och via rundradion. 
Varningsmeddelande till hörselskadade sker 
via räddningstjänstens personsökarsystem.

Bild 6.1  Behöriga att aktivera varningsmeddelande

Behöriga: Typ av händelse:

Räddningschef/räddningsledare för 
kommunal räddningstjänst

Olyckshändelser eller överhängande fara för olyckshändelser 
(giftig brandrök, utsläpp av kemikalier, explosionsrisk)

Räddningsledare för statlig räddnings-
tjänst och Strålsäkerhetsmyndigheten

Räddningstjänst och rådgivning vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen

Polismyndighet Grov störning av allmän ordning eller svår brottslighet,  
som innebär fara

Smittskyddsläkare Överhängande fara för spridning av allvarlig smittsam 
sjukdom

Anläggningar med farlig verksamhet, 
enligt 2 kap, 4 §, ”Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor

Utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen i mark, vatten  
och luft, vid risk för ras, skred och dammbrott

SOS Alarm Vid allvarliga störningar i alarmeringsfunktionen, 
till exempel vid blockering av 112-numret
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Den som begär VMA ansvarar för infor-
mationens innehåll och att uppgifterna 
är korrekta. Informationen lämnas till 
SOS-centralen som förmedlar den till 
Sveriges Radios sändningsledning. Med-
delandet bör innehålla information om:

• vad som hänt
• vad som utgör det akuta hotet mot liv, 

hälsa och miljö 
• vad människor ska göra för att skydda 

sig
• vad allmänheten kan göra för att even-

tuellt underlätta räddningsarbetet.

VMA-systemet utgörs av utomhuslarm 
och av meddelande i radio och TV. Signa-
len i utomhuslarmet består av sju sek-
under långa ljudstötar med 14 sek. paus 
emellan. Den ska ljuda i minst två minu-
ter. VMA kan även sändas via SMS-tjänst 
till berörda genom SOS-Alarm.

Vid VMA:

• gå inomhus
• lyssna på Sveriges Radio P4
• stäng fönster, dörrar och ventilation

Varningsmeddelande sänds direkt på 
begäran av behörig räddningsledare, 
myndighet eller företag i situationer då 
omedelbar risk bedöms föreligga för skada 
på liv, egendom eller i miljön. Ett var-
ningsmeddelande ska upprepas inom fem 
minuter och sänds alltid i medverkande 
radio- och tv-kanaler.

Efter att ett VMA har sänts kan allmän-
heten söka vidare information på till 
exempel webbplatsen Krisinfo.se, infor-
mationsnumret 113 13 eller på kommu-
nernas webbplatser.

6.2  Information till allmänheten

Informationsmeddelande sänds utan 
krav på omedelbarhet och på begäran av 
behörig räddningsledare eller myndighet 
och företag för att förebygga och begrän-
sa skador på människor, egendom eller i 
miljön. Meddelandet ska upprepas inom 
tio minuter och begäras att sändas i alla 
medverkande radio och Tv-kanaler

Möjligheterna att sända meddelandet 
VMA är inte kopplade enbart till rädd-
ningstjänst. De ska gälla också i situ-
ationer som tenderar att utvecklas till 
allvarliga störningar i viktiga samhälls-
funktioner. Lämpliga kontaktpersoner i 
dessa situationer är jourhavande befäl i 
kommunal räddningstjänst eller polischef 
i beredskap.

Efter att ett informationsmeddelande 
har sänts kan allmänheten söka vidare 
information på till exempel webbplatsen 
Krisinfo.se, informationsnumret 113 13 
eller på kommunernas webbplatser.
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Behöriga Typ av händelse

Regeringen med Regeringskansliet Vid extraordinära händelser

Alla myndigheter med ansvar och skyldigheter för kris- 
hantering (myndigheter med tjänsteman i beredskap (TIB)

Vid extraordinära händelser

Kommuner och landsting Vid extraordinära händelser

Svenska kraftnät och de största eldistributörerna Vid elavbrott

15-talet teleoperatörer med egna nät Vid avbrott i telekommunikationerna

Myndigheter och företag som får begära sändning av  
varningsmeddelande

Vid händelser som tidigare föranlett 
varningsmeddelande

Behöriga att aktivera informationsmeddelande 

6.3 Meddelande i radio och TV

Begäran om sändning lämnas till den re-
gionala SOS-centralen som vidarebeford-
rar den till sändningsledningen på Sveri-
ges Radio via SOS-centralen i Stockholm. 
Sändningsledningen ser till att Sveriges 
Radios alla kanaler sänder meddelandet 
och ansvarar för att uppgifterna når ut till 
alla medverkande radio- och TV-företag, 
inklusive privatradiostationer. Sändnings -
ledning är bemannad dygnet runt.

6.4 Funktionskontroll

Signalen ”viktigt meddelande” provas 
kl.15.00 första helgfria måndagen i mars, 
juni, september och december. Samtidigt 
provas också signalen ”faran över” som är 
en trettio sekunder lång ihållande signal.
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Syftet med samverkan är att företaget och 
förbundet ska ha en förmåga att samver-
ka och agera tillsammans vid eventuella 
olycksscenarier på företaget. Det kan till 
exempel vara vid:

• större utsläpp av kemikalier
• långvariga insatser
• komplex riskbild och komplexa förut-

sättningar för insatspersonalen  
(avseende byggnader, specifika risker 
etc.)

Företagets nyckelpersoner utbildas för at  
kunna samverka med räddningstjänstens 
personal vid eventuell olyckshändelse 
inom företaget.

Sammantaget förväntas arbetssättet bidra 
till att: 

•  företagen själva vet hur de ska agera 
vid allvarliga olyckor

• företagen vet hur samverkan med rädd-
ningstjänsten sker

• företagen vet hur samverkan med rädd-
ningstjänsten sker

• räddningstjänstens insatsförmåga och 
säkerhet vid insats ska ökar

• inträffad olycka kan begränsas effekti-
vare

7.1  Arbetsmetodik och arbetsområde

Företagets specifika risker ligger till grund 
för vilka beslutsunderlag som tas fram. 
Beslutsunderlagen kan bestå av insats-
planer, beredskapsplaner eller liknande. 
Samövning kan ske i olika former, bland 
annat genom ledningsspel.

Syftet med samverkan uppnås bland an-
nat genom att:

• skapa gemensam beredskapsplanering 
för olycksscenarier med påföljande rädd-
ningsinsatser
• öva och implementera planer och ruti-
ner
• hålla planer och rutiner uppdaterade 
och kända inom företagen och rädd- 
ningstjänsten

 Deluppgifter som utförs av förbundet 
ska vara tydligt separerade från företagens 
egenansvar. Vid förberedelsearbetet inför 
räddningsinsats är det dock naturligt att 
företaget och räddningstjänsten för dialog 
om vilken kapacitet och vilka resurser 
respektive organisation har. Den centrala 
fråga som behöver besvaras är om de båda 
organisationerna har den kapacitet som 
behövs för att hantera de tänkbara scena-
rier som företagets riskanalys presenterar. 

Det är företagets och räddningstjänstens 
kontaktpersoner som samordnar åtgärder-
na mellan organisationerna.

7.2  Kriterier för samverkan

I första hand ska förbundet samverka med 
objekt som klassats som farlig verksam-
het enligt LSO respektive Sevesoobjekt 
enligt ”Lag (1999:381) om åtgärder för 
att före- bygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor”. Vid dessa 
objekt kan vissa händelser leda till stora 
konsekvenser. Företaget och räddnings-
tjänsten behöver samverka för att ha en 

7  Samverkan med företag med speciella förutsättningar
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god planering över agerande vid eventuell 
olyckshändelse. I Sevesolagstiftningen 
ställs bland annat krav på en kommunal 
plan för räddningsinsats och att företagen 
ska upprätta en intern plan för rädd-
ningsinsats. 

Utöver objekt som klassats som farlig 
verksamhet kan samverkan även ske med 
vissa andra företag. I huvudsak rör det sig 
om företag där möjligheten är begränsad 
att göra en räddningsinsats utan sam-
verkan samtidigt som förutsättningarna 
medför att en olycka kan leda till negativ 
påverkan på människor i närområdet (se 
omständigheter som inledningsvis nämns 
i detta kapitel). 

Behov av insatsstöd, insatsplanering och 
utbildning av nyckelpersoner är viktiga 
parametrar som ligger till grund för vilka 
övriga objekt förbundet bör samverka 
med i denna form.

7.3  Kommunal plan för räddningsinsats

Enligt förordningen om skydd mot olyck-
or ska en kommun upprätta en plan för 
räddningsinsatser för de verksamheter 
som omfattas av krav på säkerhetsrapport 
enligt” Lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor” (Sevesolagen). 
I räddningstjänstområdet finns idag sex 
verksamheter som omfattas av kravet och 
dessa är: 

• Kemira Kemi AB
• Interlink Logistik AB 
• Preem Petroleum AB (Oljehamnen) 
• Nordic Storage AB (Oljehamnen)

• Logicator AB) (Oljehamnen)

Kommunal plan för räddningsinsats ska 
innehålla uppgifter om:

• hur en räddningsinsats vid en allvarlig 
kemikalieolycka inom berörda verksam-
heter ska genomföras 

• hur resurser ska samordnas 
• hur allmänheten ska varnas och infor-

meras 
• vilka åtgärder som allmänheten ska vid-

ta i händelse av en olycka
• hur underrättelse till berörd myndighet 

i annan stat ska informeras

Det finns idag planer för Kemira Kemi AB, 
Interlink Logistik AB och Oljehamnen. 
Eftersom två av de berörda verksamheter-
na ligger i oljehamnen och har samma ty-
per av risker har kommunen upprättat en 
särskild plan för oljehamnen. 

Allmänheten ska på lämpligt sätt få möj-
lighet att lämna synpunkter på planen.

7.4  Kemira Kemi AB och InterLink AB

Planerna beskriver övergripande hur en 
räddningsinsats ska genomföras, vilka re-
surser som finns och hur de ska samord-
nas. Företagen och räddningstjänsten har 
en gemensam beredskapsplan som omfat-
tar både intern och kommunal plan för 
räddningsinsats. Räddningstjänsten och 
företagen genomför regelbundna övningar 
för att säkerställa planernas funktion och 
aktualitet.

Kemira Kemi AB, Interlink Logistk AB 
och räddningstjänsten har en integrerad 
insatsorganisation med parallellstrukturer 
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vilket innebär att det i förväg är planlagt 
vilka funktioner som behöver samverka 
för att effektivt kunna förhindra och/eller 
begränsa olyckor. Därmed har brandbefäl 
på olika ledningsnivåer tillgång till perso-
ner från företaget som är specialister inom 
specifika områden. 

Vid olyckor organiseras räddningstjänsten 
i olika ledningsnivåer som ansvarar för 
ledning och samordning inom vissa områ-
den. Vid komplicerade anläggningar som 
Kemira Kemi AB och Interlink Logistik 
AB är det särskilt viktigt att rätt åtgärder 
vidtas inom varje specifikt område. För att 
snabbt kunna larma rätt resurser till olika 
typer av olyckor har ett antal larmplaner 
upprättats.

Vid olyckor som kan påverka omgivningen 
kan både förbundet och Kemira Kemi AB 
aktivera varningssignalen VMA. Industry 
Park of Sweden har även ett internt gas-
larm i syfte att varna personer inom in-
dustriområdet. För Kemira Kemi AB och 
Interlink Logistik AB finns en gemensam 
informationsbroschyr framtagen och dist-
ribuerad till de närboende. Informationen 
finns även på företagens och förbundets 
webbsida.

När en olycka inom Helsingborg kan kom-
ma att påverka Danmark ska den danska 
polisen underrättas omgående.

7.5  Oljehamnen

Denna plan beskriver övergripande hur 
en räddningsinsats ska genomföras, vilka 
resurser som finns och hur de samordnas. 
Företagen i oljehamnen har egna bered-
skapsplaner och räddningstjänsten har 

insatsplaner som beskriver riskkällor, risk-
områden, insatsvägar, brandposter, utrust-
ning etc. Räddningstjänsten och företagen 
genomför regelbundet övningar för att sä-
kerställa planernas funktion och aktuali-
tet.

Förbundets målsättning är att inom 30 mi-
nuter från larm kunna påbörja en offensiv 
insats mot brand i cistern eller spillbrand. 
Vid sådana bränder larmas även släckme-
delscentralen (SMC) i Malmö som har ka-
pacitet att släcka större cisternbränder el-
ler bränder då flera cisterner är påverkade. 

Det finns insatsplaner som beskriver me-
todik och tillvägagångssätt vid olika typer 
av olyckor i oljehamnen. Det finns länsor 
som kan läggs ut för att förhindra utsläpp 
till Öresund och det finns brandvattenled-
ningar och separata pumpar för brandvat-
tenförsörjning etc. Vid olyckor som kan 
påverka omgivningen kan RSNV aktivera 
varningssignalen VMA. 

För Preem Petroleum AB, Nordic Storage 
AB och Logicator AB finns en informa-
tionsbroschyr framtagen som är distribu-
erad till företag och närboende. Informa-
tionen kan nås från Helsingborgs Stads 
hemsida och finns i sin helhet på förbun-
dets hemsida. Informationen är allmänt 
tillämplig för oljehamnen. När en olycka 
inom Helsingborg kan komma att påverka 
Danmark ska den danska polisen under-
rättas omgående.
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8  Räddningstjänst under förhöjd beredskap

Dimensioneringen vid höjd beredskap 
bygger på den ordinarie organisationen 
med tillägg för avtalsbunden personal och 
personal med plikttjänstgöring. Dimen-
sioneringen bygger på en typskada av en 
250 kilos minbomb om den exploderar i 
en byggnad då:

• ingångar och reservutgångar till  
underliggande skyddsrum blockeras  
av rasmassorna

• människorna i skyddsrummen  
överlever explosionen (skydds- 
rummet intakt)

• ventilationen i skyddsrummet måste 
stängas på grund av brand i rasmassorna

Målsättningen är att räddningstjänsten vid 
höjd beredskap ska ha en direkt förmåga 
att genomföra räddningsinsatser vid två 
samtidiga skadeplatser och som omfattar 
fyra typskador. Vid dimensionering av an-
talet räddningsstyrkor är utgångspunkten 
att ha beredskap i tvåskift vilket fördubb-
lar personaltätheten på de fyra heltidssta-
tionerna i förbundet.

Under höjd beredskap upphör ”Rädd-
ningssamverkan Nordvästra Skåne” att 
gälla. Det betyder att ledningsfunktionen 
ska klaras med personal enbart tillhörande 
förbundet och dess medlemskommuner. 
Vid mobilisering har insatsstyrkorna stän-
dig beredskap.

Plats/funktion: Insatsstyrka: Anspänningstid:

Dubblerad ledningsfunktion 
- 1 st. Räddningschef i beredskap 
- 2 st. Vakthavande brandingenjör 
- 2 st. yttre befäl 
- 2 st. Inre befäl

7 personer 90 sek

Station City 10 personer 90 sek

Station Berga 10 personer 90 sek

Station Bårslöv 10 personer 90 sek

Station Ängelholm
10 personer

6 personer

90 sek

5 min

Station Vallåkra 8 personer 5 min

Station Skånes Fagerhult 8 personer 5 min

Station Örkelljunga 8 personer 5 min

Station Allerum 5 personer 5 min

Totalt: 75 personer
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9  Återkoppling till drabbad

Förbundet erbjuder återkoppling till den/
de som drabbats av en olycka i samband 
med räddningsinsats. Drabbade kan vara 
boende i ett flerbostadshus, den enskil-
de villaägaren, anställda på företaget etc. 
Återkopplingen genomförs direkt på plats 
eller några dagar senare.

Syfte med återkoppling:

• Drabbade ska få möjlighet att skapa en 
helhetsbild av händelsen och därmed få 
hjälp i processen att bearbeta olyckan

• Organisationer som varit delaktiga i in-
satsen ska få möjlighet att ge sin version 
av händelsen för att skapa både hel-
hetsbilder och förståelse för varandras 
arbetssätt.

• Alla kan dra nytta av erfarenheterna för 
att i egen verksamhet kunna förbättra 
rutiner, tydliggöra roller, bedöma eget 
agerande etc.

• Vanligtvis är det styrkeledaren som 
erbjuder återkoppling.

• Det är yttre befäl som samordnar och 
bedömer i vilken omfattning återkopp-
ling ska genomföras. 

Har den drabbade frågor efter en händelse 
kan man kontakta räddningstjänsten och 
tjänstgörande yttre befäl som kan svara på 
frågor och vid behov bokar in ett besök för 
återkoppling.
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LSO ställer krav på att förbundet ska 
undersöka olyckor och för det finns det 
framförallt tre skäl. Olycksförloppet och 
orsaker till olyckan ska klarläggas och 
räddningstjänstens insats ska utvärderas. 
I ”Förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor” (FSO), finns det beskrivet vilka 
skyldigheter kommunen har att förhindra 
olyckor. De paragrafer i LSO och FSO 
som reglerar olycksundersökning redovi-
sas nedan:

• LSO 3 kap. 10§ 

När en räddningsinsats är avslutad ska 
kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsa-
kerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts. Den som utför 
en undersökning enligt första stycket har 
rätt att få tillträde till olycksplatsen och 
polismyndigheten ska lämna den hjälp 
som behövs.

• FSO 3 kap. 7§ 

Upptäcks i samband med räddningstjänst, 
sotning, brandskyddskontroll, tillsyn eller 
undersökning av en olycka, en brist eller 
ett missförhållande som kan leda till en 
annan olycka än brand, ska räddnings-
ledaren eller den som utför sotning eller 

brandskyddskontroll, förrättar tillsyn eller 
undersökning av olyckor underrätta den 
ansvariga myndigheten om förhållandet.

• FSO 3 kap. 8 § 

En kommun ska biträda vid utredning som 
polismyndigheten eller någon annan myn-
dighet gör med anledning av en olycka vid 
vilken kommunen skall ansvara för rädd-
ningstjänsten eller med anledning av ett 
tillbud till en sådan olycka.

Resultaten av genomförda olycksunder-
sökningar ska leda till att liknande olyck-
or kan förebyggas och att samtidigt hitta 
orsaker till olyckors konsekvens och på 
så sätt kunna minska olycksförloppen. 
Genomförda insatser ska ge kunskap och 
kunna leda till utveckling inom ramen för 
räddningstjänstuppdraget.

10  Olycksundersökning
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10.1  Organisation

Olycksundersökning omfattas av olycks-
undersökning, sakkunnigutlåtande, in-
satsutvärdering, insatsstatistik och 
erfarenhetsåterföring till de personer/för-
valtningar som berörs. Behov finns också 

av att genomföra insatsutvärderingar och 
vara behjälplig med brand- och olycksut-
redning och erfarenhetsåterkoppling där 
även annan personal inom räddningstjäns-
ten är involverade.

• Olycksundersökning

• Kvalitetssäkring

• Statistik

• Sakkunnigutlåtande

• Insatsutvärdering

• Erfarenhetsåterkoppling

Fördelning av arbetsuppgifter och ansvar inom olycksundersökning

10.2  Olycksundersökning

En olycksundersökning delas in i tre delar: 

• Orsaksutredning 
• Förloppsutredning 
• Insatsutvärdering 

Beroende av hur olycksförloppet sett ut 
kan man välja att göra en komplett fördju-
pad olycksundersökning där alla tre de-
larna ingår, alternativt så berörs enbart en 
eller två av de ingående delarna.

Alla räddningsinsatser ska undersökas och 
i de flesta fall räcker det med en insatsrap-
port. Detta är den grundläggande olycks-
undersökningen (Nivå 1). I vissa fall görs 
en fördjupad olycksundersökning (nivå 2a, 
nivå 2b samt nivå 3). För att fastställa när 
sådana ska göras har kriterier tagits fram och 
beskrivs nedan under respektive nivå. Krite-
rierna ska ses som riktlinjer eftersom en sär -
skild bedömning ska göras vid varje tillfälle.
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10.3 Grundläggande olycks- 
undersökningar

Den enklaste formen av olycksundersök-
ning (nivå 1) består av en insatsrapport. 
Den kan i vissa fall behöva kompletteras 
med fotodokumentation för att till exem-
pel beskriva hur olycksplatsen såg ut. Syf-
tet är att ta fram bättre statistikunderlag 
för att upptäcka eventuella trender.

10.4 Fördjupade olycksunder- 
sökningar

Olycksundersökning nivå 2 delas in i två 
delar, a och b, där a är en orsaks- och för-
loppsutredning och b är en insatsutred-
ning. Uppdelningen beror på att det kan 
finnas olyckor där insatsen fungerat bra 
men ändå lett till stora konsekvenser. Vid 
en fördjupad olycksundersökning kom-
pletteras insatsrapporten med fotodoku-
mentation och hela olycksundersökningen 
sammanfattas i en rapport.

10.5 Orsaks- och förlopps- 
utredningar

Olycksundersökning nivå 2a består av en 
insatsrapport och en rapport där orsak/or-
saker till olyckan och själva olycksförlop-
pet beskrivs och analyseras, alternativt en 
utredning för att kunna skriva ett sakkun-
nigutlåtande till polismyndigheten. 

Syftet med en orsaks- och förloppsutred-
ning är att få fram olycksförloppet och/
eller orsak till olyckan. Meningen är också 
att ta fram statistikunderlag för att upp-
täcka trender och på så sätt kunna före-
bygga så liknande händelser minskar eller 
inte inträffar.

10.6  Insatsutredningar

Olycksundersökning nivå 2b består av en 
insatsrapport och en rapport där insatsför-
loppet beskrivs och analyseras. Syftet är 
att dra erfarenheter av genomförda insat-
ser. De genomförda insatsutvärderingarna 
ska ligga till grund för internutbildningen 
så att insatsförmåga kan utvecklas. 

Gemensamma riktlinjer för nivå 2a och 
nivå 2b är:

• komplexa insatser där insatt personal 
anser att insatsen och/eller olycksförlop-
pet av någon anledning behöver utredas, 
till exempel på grund av oförutsedd 
brandspridning mellan olika brandceller

• utsläpp av farligt ämne där utsläppet 
varit större än 50 liter

• samtliga drunkningar

10.7  Orsaks- och förloppsutredning 
samt insatsutredning

En olycksundersökning av nivå 3 omfattar 
både orsaks- och förloppsutredning och 
insatsutredning. Även vid denna nivå kom-
pletteras insatsrapporten med fotodoku-
mentation och hela olycksundersökningen 
sammanfattas i en rapport. Huvudsyftet 
är att dra erfarenheter av insatsen. En för-
djupad olycksundersökning kan leda till 
förändringar i det förebyggande arbetet 
hos såväl räddningstjänsten som hos andra 
inblandade aktörer. 

Riktlinjer för nivå 3 är:

• dödsbränder samt bränder där skadorna 
bedöms överstiga 2 miljoner kronor

• bränder i komplexa byggnader, samlings-
lokaler, hotell, vårdanläggningar etc.
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• olyckor där egen personal skadats 
• olyckor med betydande miljöskada
• olyckor med många svårt skadade
• övriga dödsolyckor
• kemolyckor med insatta kemdykare
• övriga olyckor där insatsen inte gått som 

planerat

10.8  Utbildning

För olycksundersökningen krävs det ut-
bildningsinsatser för all operativ personal, 
speciellt för brandbefälen. Utbildningen 
omfattar grundläggande kunskaper i me-
todiker och dokumentation.

10.9  Sakkunnigutlåtande

Sakkunnigutlåtande begärs av polismyn-
digheten vid misstanke om brott och di-
arieförs under sekretess. För att göra det 
möjligt att skriva sakkunnigutlåtande ef-
ter insatser ska alla bränder, inklusive torr-
kokningar fotodokumenteras.

10.10  Vittnesmål

Den som upprättat ett sakkunnigutlåtan-
de kan bli kallad till rättegång som vittne. 
Vittnet erbjuds då att ta med en kollega 
som personligt stöd.

10.11  Erfarenhetsåterföring

Olyckor som lett till fördjupad olycksun-
dersökning ska presenteras för berörda 
parter när analysen av förloppet är klar. 
Informationsinhämtningen görs genom 
medverkan på den efterföljande tekniska 
genomgången och vid behov i fördjupa-
de intervjuer. Erfarenheter förmedlas till 
operativ och förebyggande personal.

Schematisk bild över hur informationsflödet bör fungera 
efter en utredning

När en utredning är färdigställd ska upp-
märksammade förbättringsområden som 
berör andra förvaltningar och verksamhe-
ter presenteras. Syftet med erfarenhetså-
terföringen är att räddningstjänstens in-
satsförmåga och kommunens preventiva 
arbete ska förbättras. Målet är att varje 
genomförd utvärdering ska leda till en åt-
gärdsplan med uppgifter riktade till ansva-
riga chefer. När resultaten har presenterats 
ligger ansvaret på respektive chef att pri-
oritera de åtgärdsförslag som tagits fram. 
Efter varje årsskifte läggs en sammanställ-
ning av aktuell statistik ut på intranätet.

10.12  Dokumenthantering

Alla genomförda olycksundersökningar 
skall sparas och diarieföras i verksamhet-
ens server. 

Kontinuerlig 
utbildnings- 

insats

Olycks- 
undersökning

Räddnings- 
tjänstinsats

Återkoppling 
teknisk  

genomgång
Återkoppling
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10.13  Sekretess

Handlingarna innehåller ibland känslig 
information och sparas därför med be-
gränsad behörighet. På grund av sekre-
tessregler länkas fördjupade olycksunder-
sökningar inte till insatsrapporten.

10.14  Utlämning på begäran

En handling som begärs ut ska först se-
kretessgranskas av olycksutredaren eller 
kommunens jurister. Är utredningen av-
slutad ska ärendet hanteras skyndsamt 
och administreras inom ett par arbetsda-
gar.
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Bilaga 1

Rödstreckad linje visar ansvarsgränsen mellan kommunal- och statlig räddningstjänst  
i Ängelholms kommun. De kommunala hamnarna utgörs av småbåtshamnen i Skälderviken,  
Magnarp och Vejbystrand.
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Rödstreckad linje visar ansvarsgränsen mellan kommunal- och statlig räddningstjänst i Helsingborgs 
stad. De kommunala småbåtshamnen är Norra hamnen och Råå småbåtshamn. Dessutom finns de 
kommunala kommersiella hamnarna i form av Nordhamnen (Oceanhamnen, Cityhamnen och Södra 
hamnen), Västhamnen, Sydhamnen (Skåneterminalen, Oljehamnen och Spannmålsterminalen). Söder 
om Sydhamnen finns Bulkhamnen som ägs av Kemira Kemi AB.

Bilaga 2
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Verksamhetsplan  
& handlingsprogram 2017
samt budget för 2017 med ekonomisk plan för 2018-2019
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2016
Diarienummer: 157/2016
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Olyckorna ska vara få och små!
2017 års Handlingsprogram/Verksam-
hetsplan och budget för Räddningstjäns-
ten Skåne Nordväst är förbundets tredje 
sedan verksamheten startade den 1 janu-
ari 2015. Att vi valt ett ettårigt program 
för verksamhetsstyrning är en lösning som 
innebär att vi snabbt kan ställa om beroen-
de på samhällets utveckling. Utmaningen 
är att få till en styrning som är flexibel och 
anpassad efter den årliga analysen som vi 
gör tillsammans med våra medlemskom-
muner gällande tillväxt av befolkning, 
förändrad riskbild samt övrig påverkan av 
samhället som räddningstjänsten har del i. 
Lyckas vi så får vi en räddningstjänst som 
är målstyrd, arbetar för att minska risker -
na samt skapar en ökad trygghet för de 
som bor, verkar och vistas i våra medlem-
skommuner. Allt i riktning mot visionen 
”Olyckorna ska vara få och små!”

Min ambition är att RSNV ska styras med 
vision, mål och strategier. Detta med en 
långtgående delegation i ansvar, beslut och 
genomförande. Detta innebär att Direk-
tionen anger en långsiktig inriktning som 
sedan omsätts i tydliga och enkla mål för 
våra verksamheter. En förutsättningarna 
är att detta sker med delaktighet och att 
varje individ tar sitt ansvar. Det är också 
viktigt att målen följs upp på ett lätt, för-
ståeligt och överskådligt sätt. Första och 
andra året för RSNV präglades av upp-
startsaktiviteter och att få saker och ting 
på plats. År 2017 är det fokus på att verk-
samheten ska bli så effektiv som möjligt 
och att fortsätta arbetet mot den långsikti -
ga målbilden som direktionen angivit.

RSNV ska:

• växa och fler medlemskommuner ska 
ansluta sig
• vara en effektiv räddningstjänst som fo -
kuserar på både förebyggande och opera-
tivt arbete
• möta framtidens utmaningar och vara 
en attraktiv arbetsgivare som speglar sam-
hället
• vara en räddningstjänst och ett varu -
märke som medborgare och medarbetare 
kan vara stolta över
• vara ett modernt förbund som i samver-
kan jobbar för en ökad trygghet för med-
borgarna samt
• arbeta för att miljöbelastningen är så låg 
som möjligt inom sitt verksamhetsområde

Förbundets långsiktiga arbete ligger väl i 
linje med ovanstående, men vi kan inte fo-
kusera på allt varje år. Vi kommer framfö-
rallt att under 2017 prioritera samverkan 
med övriga kommuner och räddnings-
tjänster inom familjen Helsingborg men 
också inom Skåne län. Detta såväl inom 
det operativa som det förebyggande ar-
betet. 2017 blir också det året som den 
utåtriktade verksamheten ska verka i full 
kraft i syfte att förebygga bränder/olyck-
or men också att bygga relationer med 
medborgarna. Utöver ovanstående ska vi 
utveckla förbundet till en väl fungerande 
och effektiv organisation som vi alla kan 
vara stolta över.

Förord

Christer Ängehov
Förbundsdirektör
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Vision

Olyckorna ska vara få och små
Då är de lätta att rå på
Skulle det trots allt inte gå, så får du slå 112
Vi kommer, så det löser sig ändå
Men det måste du väl ändå förstå
Såhär kan vi bara inte hålla på
Att åka runt och blinka med de blå
Att förebygga olyckan ska du kunna förmå
Så kom igen nu – upp på tå
Vi informerar gärna och hjälper dig förstå.
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Svensk räddningstjänst styrs av lag om 
skydd mot olyckor (LSO). Lagen innebär 
en minskad detaljstyrning med större ut-
rymme för anpassning utifrån lokala för-
utsättningar.

Lag om skydd mot olyckor, 1kap 1§
”Lagen syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom 

och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena utifrån ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor.”
 
Lagen reglerar bland annat kommunens 
och räddningstjänstens uppgifter och an-
svar. Lagstiftningen tar ansats mot tre per-
spektiv, vilket motsvarar de tre faserna av 
en händelse.

Dokumentet innehåller fyra delar som styr förbundets verksamhet:

• Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
• Verksamhetsplan 
• Budget 2017
• Ekonomisk plan 2018 – 2019

Verksamhetsplanen/handlingsprogram-
met beskriver förbundets uppdrag, mål, 
strategi och fokusområden för 2017. Med-
lemskommunernas risk- och sårbarhetsa-
nalyser tillsammans med förbundets årliga 
verksamhetsuppföljning och förmågebe-
skrivningen utgör riskanalysen enligt Lag 
om skydd mot olyckor. Risk- och sårbar-
hetsanalysen baseras på en underliggan-
de grovanalys som i detalj beskriver vil-
ka olyckor och extraordinära händelser 
som kan inträffa i respektive kommun. 

Verksamhetsuppföljningen ger en sta-
tistisk indikation på vilka händelser som 
är frekventa inom de olika geografiska 
områdena inom förbundet och ligger till 
grund för verksamhetens riktade insatser 
och utveckling. Riskanalysen är dimensi-
onerande för förbundets verksamhet uti-
från både det förebyggande och operativa 
perspektivet. Utöver denna plan finns det 
två underliggande dokument, som detal-
jerat redovisar förbundets arbete med att 
förhindra och förebygga olyckor samt hur 

1  Inledning
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Nationella mål

Detaljerade  
verksamhetsmål

Förbundets mål

Vision

Den enskildes 
ansvar

H
and

ling
sp

rog
ram

Verksam
hetsp

lan

De detaljerade verksamhetsmålen återfinns i bilagan längst bak i dokumentet

2.1 Målmodell
De nationella målen utgörs av riksdagens 
uppdrag till räddningstjänsterna och for-
muleras genom regler, lagar och riktlinjer.  
Samordnande myndighet för dessa är 
Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap.

Förbundets mål utgår från de nationella 

målen, som omformuleras utifrån de regi-
onala förutsättningar. Förbundsmålen antas 
av direktionen och utformas efter den loka-
la riskbilden för det geografiska området.

Verksamhetsmålen utformas på tjänste-
mannanoivå inom organisationen och föl-
jer förbundets mål.

2  Mål för Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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2.2  Nationella mål 
2.3  Den enskildes ansvar

2.2 Nationella mål
De nationella målen för räddningstjänsten regleras i lag om skydd mot olyckor. I korta 
drag kan de nationella målens sammanfattas med:

Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Utdrag ur lag om skydd mot olyckor

1 Kap. Inledande bestämmelser
1§ 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 i likvärdigt skydd 
mot olyckor.

3§ Räddningstjänsten skall planeras och 
organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt.

3 kap. Kommunens skyldigheter
1§ För att skydda människors liv och hälsa  

samt egendom och miljön skall kom-
munen se till att åtgärder vidtas för 
att förebygga bränder och skador till 
följd av bränder samt, utan att andras  
ansvar inskränks, verka för att åstad-
komma skydd mot andra olyckor än 
bränder.

2§ En kommun skall genom rådgivning, 
information och på annat sätt under-
lätta för den enskilde att fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna lag.

2.3 Den enskildes ansvar
Utöver riktlinjer för räddningstjänsten och 
kommunen finns även ett ansvar för den en-
skilde. Lagen trycker på vikten av att stärka 
den enskildes förmåga att agera vid olyckor. 
Denna förmåga har en stor betydelse för att 
både påkalla hjälp och aktivt agera för att 
minska konsekvenserna av en händelse.

Ansvaret innebär också att verka för 
olycksförebyggande åtgärder i den mån det 
är möjligt.

Detta omfattar bland annat ett skäligt brand-
skydd både i hemmet och på arbetsplatsen. 
För att fullgöra ditt ansvar ska du inhämta 
den kunskap som behövs för att förebygga 
och hantera olyckor.

Räddningstjänsten ska i möjligaste mån 
erbjuda kunskap och stöd i arbetet med 
att förebygga olyckor. Detta innebär bland 
annat att vi ska erbjuda information, råd-
givning, utbildning och utöva tillsyner.
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2.4  Politiska inriktningsmål

2.4  Politiska inriktningsmål

Räddningstjänsten Skåne Nordväst  
ska växa och fler medlemskommuner 
ska ansluta sig

Inriktningen är att samtliga kommuner i 
Skåne nordväst ska ansluta sig till förbun-
det och till den gemensamma samver-
kanscentralen. 
Detta för att skapa en helhetsbild av allt 
från avvikelser, olyck-
or till större sam-
hällspåverkan för att 
bidra till en ökad tro-
värdighet, effektivi -
tet och trygghet för 
medborgarna. För-
bundet ska även ta 
initiativ till en ökad 
samverkan och delta-
gande i de kommuna-
la krisberedskapsfrå -
gorna.

En effektivare räddningstjänst  
som fokuserar på det förebyggande 
arbetet

Verksamheten ska verka för ett bra före- 
byggandearbete och en väl förberedd operativ 
organisation för att möta den regionala risk-
bilden. Detta i syfte att skapa ett tryggt 
och robust samhälle. 
En förutsättning är att vi använder vår 
samlade kompetens och att medarbetarna 

känner stolthet för att arbeta både förebyg-
gande som operativt.

Förbundet ska kunna möta  
framtidens utmaningar

För att möta framtidens utmaningar ska för-
bundet ha en hög kompetens med specia-
lister inom de olika verksamhetsområdena.  

Vi ska löpande delta 
och utföra trend- och 
omvärldsanalyser för 
att tidigt se indikatorer 
som kan påverka vår 
verksamhet. Förbundet 
ska även aktivt delta 
och stödja forskning 
och utbildning både 
nationellt och interna-
tionellt inom vårt verk -
samhetsområde.

En attraktiv arbetsgivare  
som speglar samhället

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare  
som speglar samhället genom att ta till -
vara medarbetarnas kompetens. En för-
utsättning är att vi har en väl förankrad 
värdegrund som hela organisationen står 
bakom där vi ständigt arbetar med att 
spegla samhällets mångfald. Medarbetarna  
ska uppleva att våra verksamhetssystem är 
tillgängliga och stödjer vårt sätt att arbeta 
oavsett geografisk plats.
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2.4  Politiska inriktningsmål

En räddningstjänst och ett varumärke 
som medborgaren och medarbetarna 
kan vara stolta över
Vi ska alltid utgå från 
vår värdegrund med 
öppenhet, bra bemö-
tande och professio-
nalism för att skapa ett 
förtroende både mot 
medborgarna och inom 
organisationen. Vi ska 
visa en stor öppenhet 
och värdera alla likvär-
digt där alltid medbor-
garen sätts i fokus.

Ett modernt för-
bund som i samverkan arbetar för en 
ökad trygghet  
för medborgarna

Vi ska överträffa förväntningar i vår service 
och tjänster så ett mervärde skapas för 
medborgarna och medlemskommunerna. 

Detta förutsätter ett öppet och transpa -
rent förhållningssätt samt en god kom-
munikation. Vi ska därför vara aktiva på 

vår hemsida, sociala 
medier samt utveckla 
e-tjänster och appar 
för att underlätta för 
medborgaren.

Förbundet ska arbe-
ta för att miljö- 
belastningen är 
så låg som möjligt 
inom vårt verksam-
hetsområde

Vi ska både i vardagen 
och vid insatser arbeta för att minska mil -
jöbelastningen i vår verksamhet. Vi ska även 
stödja kommunerna i arbetet med att kli-
matanpassa vårt samhälle så att störning -
arna blir så små som möjligt vid väderrela-
terade händelser.
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2.5 Uppföljning

Mätverktyg

Målen ska följas upp via etablerade indika-
torer. De indikatorer som förbundet valt är:

Öppna jämförelser  
”Trygghet och säkerhet”

Indikatorer som mäts är personskador, ut- 
vecklade bränder i byggnad, information 
och utbildning, samverkan, hjälp vid nöd- 
läge och jämställhet.

NKI (Nöjd Kund Index)

Indikatorer som mäts är bemötande, kom-
petens, tillgänglighet, tydlighet, service- 
förmåga och informationshantering.

Medarbetarindex

Vart annat år ska förbundet genomföra en 
medarbetarenkät för att utvärdera engage-
mang, ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och 
hälsa.

Temaindex

Varje år ska förbundet fokusera på speci- 
fika teman för året. Exempel på teman är 
suicidprevention, återkoppling till drabbad 
med mera.

Insatsstatistik

Indikatorer som mäts är antal olyckor, 
larmbehandlingstider och övrig insatsrela-
terad statistik.

Medborgarindex – medborgarenkät

Förbundet ska delta i kommunernas med- 
borgarundersökningar.

Måluppfyllelse

Som stöd för uppföljning av målen an- 
vänds trafikljusmodellen. Färgerna grönt, 
gult och rött ska visualisera hur målen har 
eller kommer att uppfyllas. Modellen an-
vänds både för mätbara mål och för icke 
mätbara mål, så kallade strävanmål. Värdena 
som anges i målen är riktvärden. Vid upp-
följning av mål kan andra mätintervaller 
väljas om det är motiverat. Detta måste i 
så fall anges vid redovisningen av målupp-
fyllnad. 

Förbundets strategiska stab ansvarar för 
att utvärdering och uppföljning av målen  
sker löpande, samt i slutet av varje verk-
samhetsår. Genom detta skapas en likvär-
dig utvärdering av samtliga verksamheter.  
I samband med bokslutet skapas en upp-
följningsrapport som redovisas för för-
bundsdirektionen.

GRÖNT
Målen kommer att nås/Målet har 
nåtts utan större avvikelser
Avvikelse från mätvärde: 5 %

GULT
Målen riskerar att inte nås/Målet 
har inte nåtts
Avvikelse från mätvärde: 5 – 20 %

RÖTT
Målen kommer inte att nås/Resul-
tatet avviker kraftigt från målet
Avvikelse från mätvärde: > 20 %

2.5  Uppföljning
163

163



164

164



15

Syftet med förbundet är att bidra till ett hållbart och utvecklings- 
orienterat säkerhets- och trygghetsarbete inom regionen.

3.1 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig 
form för samverkan mellan kommuner, 
som regleras i kommunallagen. Juridiskt är 
ett kommunalförbund att likställa med en 
kommun. Förbundet ska ha en förbunds-
ordning som beskriver verksamhetens 
grund- och tilläggsuppdrag. Förbundsord-
ningen ska fastställas av förbundsmedlem-
marnas fullmäktige och är vid sidan av 
bestämmelserna i kommunallagen det do-
kument som reglerar förhållandena mellan 
medlemskommunerna och förbundet.

Kommunfullmäktige i Helsingborg, Äng-
elholm och Örkelljunga beslutade 2012, att 
räddningstjänsterna i de tre kommunerna 
skulle bilda ett gemensamt räddnings-
tjänstförbund. Verksamheten startade den 
1 januari 2015 och styrs av en förbundsdi-
rektion vars medlemmar är tillsatta av de 
tre medlemskommunerna. Direktionen ska 
bestå av sju ledamöter, sju ersättare och 
en verkställande tjänsteman i rollen som  
förbundsdirektör tillika räddningschef.

RSNV i siffror

• Omfattar ca 188 000 invånare.

• Yta, cirka 1086 km²

• Inom organisationen arbetar totalt cirka 
270 medarbetare fördelat enligt:

– Operativ personal heltid 118 st
– Operativ personal deltid 80 st
– Myndighetsutövning och administrativ 

personal 74 st. 

• Fyra heltidsstationer, fem deltids-
 stationer samt tre räddningsvärn

• Ekonomisk omslutning ca 180 mnkr

3  Vilka är vi?
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3.2 Uppdraget
Olyckor kommer att inträffa. Förbundets 
vision är att det ska ske så sällan som möjligt  
och att konsekvenserna av olyckorna ska 
bli så lindriga som möjligt. För att uppnå 
visionen krävs en hög färdighet inom såväl 
den förebyggande verksamheten som vid 
genomförande och uppföljning av rädd-
ningsinsatser.

Förbundet ska återkommande reflektera över 
vilka behov som finns i samhället. Arbetet 
ska präglas av öppenhet både internt och 
externt. Det ska finnas en nyfikenhet på 
nya lösningar så att verksamheten utvecklas. 
Förbundet ska även aktivt samverka med 
andra organisationer och myndigheter i syfte 
att underlätta arbetet med att nå visionen. 

För att nå framgång och utveckling inom 
både det förebyggande och det operativa 
området måste förbundet och medlems-
kommunerna aktivt samarbeta i den dag-
liga verksamheten. 

Arbetet ska skapa ett mervärde för med-
borgaren och medlemskommunerna. Med 
medborgare avses personer som bor, verkar 
eller vistas i kommunerna.

Förbundet ska bedriva sin verksamhet med 
en högre ambitionsnivå än vad lagstift-
ningen kräver. Fokus i förbundets arbete 
ska främst utgå från medborgarnas behov, 
i de olika kommunerna.

Uppdrag

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs upp-
drag finns reglerade i förbundsordningen 
samt i avtal om grund- och tilläggsuppdrag 
mellan förbundet och respektive kommun. 

Exempel på lagar som styr förbundets 
verksamhet är:

• Lag om skydd mot olyckor,
• Lag om brandfarliga och explosiva varor 

samt
• Lag om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemika-
lieolyckor.

Förbundet ska även stödja kommunernas 
arbete med:

• Lag om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap.

3.2  Uppdraget
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Vår värdegrund ska prägla all verksamhet och alla relationer såväl inom som 
utanför förbundet.  
Vi arbetar också efter ”aktiv nolltolerans”, vilket innebär att vi aktivt reagerar 
och agerar på kränkande och oprofessionellt beteende.

3.3 Vår värdegrund

3.3 Vår värdegrund

Öppenhet
Vi är en öppen organisation 
som värderar alla lika och sätter 
människan i fokus. Vi är öppna 
och ärliga mot varandra och 
mot dem vi möter. I allt vi gör 
finns medborgarens bästa i 
tankarna.

Professionalism
Vi fullföljer våra uppdrag ge-
nom handlingskraft, egna initi-
ativ och tydlig kommunikation. 
Vi tar till vara på erfarenheter 
för att vara skickliga, effektiva 
och ge rätt hjälp inom rimlig 
tid.

Bra bemötande
Vi visar omtanke och empati 
mot alla vi möter. Kollegor  
och medborgare ska kunna  
lita på och känna sig trygga  
med oss. För oss är inga  
frågor dumma eller för små.
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3.4  Organisation

3.4 Organisation
Förbundet har cirka 270 anställda. Dessa 
är organiserade i fyra avdelningar och en 
strategisk stab.

Förbundsdirektionen utgör den politiska 
ledningen av förbundet och är sammansatt 
med politiker från medlemskommunerna.

Förbundsdirektören tillika räddningschefen 
utgör högste tjänsteman i förbundet. Be-
fattningen ansvarar för att leda och fördela 
arbetet inom verksamheten.

Strategiska staben stödjer avdelningarna 
med bland annat kommunikation, utveck-
ling, analyser, samordning och omvärlds-
bevakning.

Förbyggande avdelningen arbetar med 
myndighetsutövning, rådgivning och remisser.

Operativa avdelningen arbetar med bered-

skap och räddningstjänst. Verksamheten 
är uppdelad i tre distrikt samt en samver-
kanscentral. I distrikten finns både hel- och 
deltidsstationer samt räddningsvärn.

Utbildningsavdelningen RSNV arbetar 
med extern utbildning, har verksamhet 
gentemot skolor, barn och ungdomar samt 
leder eller är del i olika sociala projekt till-
sammans med berörda myndigheter och 
organisationer.

Verksamhetsstöd ansvarar för service- 
funktioner som administration, övnings-
fält, lokaler, fordon, materiel och friskvård.

Organisationen är uppbyggd för att kunna  
möta den riskbild och det behov som kom-
munerna har. Kommunernas befintliga risk- 
och sårbarhetsanalyser ligger till grund för 
avdelningarnas verksamhetsplanering och 
målformuleringar. 

FÖREBYGGANDE
AVDELNINGEN

OPERATIVA
AVDELNINGEN

UTBILDNINGS-
AVDELNINGEN RSNV

VERKSAMHETS-
STÖD

FÖRBUNDSDIREKTÖR / RÄDDNINGSCHEF

FÖRBUNDSDIREKTION

STRATEGISK STAB
EKONOMICHEF

PERSONALCHEF
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3.5  Täckningsområde

3.5 Täckningsområde
Förbundets operativa dimensionering 
styrs av insatstiderna. Verksamhetens in-
riktning och planering ska säkerställa att 
täckningsgraden upprätthålls så att hela 
förbundet får en likvärdig beredskap utifrån 
de lokala förutsättningarna.

Täckningsområde

Körtidsanalys illustreras i bilden nedan 
och utgår från befintligt vägnät och gällan-
de hastighetsbestämmelser. Resultatet vi-
sar insatstiderna från inkommet larm till 
framkomst till skadeplatsen. 

Hamnar och hamnområden

Inom förbundets område finns ett antal 
vattenområden som omfattas av kommunal 
räddningsinsats enligt lag om skydd mot 
olyckor. Områdena utgörs av hamnarna i 
Helsingborgs och Ängelholms kommuner 
samt sjöar och övriga vattendrag inom för-
bundets geografiska område.

Samverkan med kommuner, landsting 
och andra statliga organisationer

Samverkan med andra aktörer inom både 
den förebyggande och operativa verksam-
heten är en förutsättning för att kunna nå 
både förbundets vision och ambitionen 
om att växa.

Bilden åskådliggör  
anspänningstid och körtidsa-
nalys för medlemskommuner-
na. Analysen är baserad på 
befintligt vägnät och gällande  
hastighetsbestämmelser.  
Hela insatsområdet nås  
inom 20 minuter.

0 till 5 minuter

5 till 10 minuter

10 till15 minuter
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3.6  Förhindra och förebygga olyckor

3.6 Förhindra och förebygga olyckor

Verksamhetsstrategier

Huvudfokus är att arbeta för att antalet 
utvecklade bränder och andra olyckor ska 
minska.

Förbundets inriktning är att:

• Arbeta enligt den regionala strategin mot 
vanliga brandorsaker i bostäder och utföra 
riktade insatser mot utvalda målgrupper. 
Tillsammans med medlemskommunerna 
och övriga kommuner i Skåne arbetar vi för 
att bli Sveriges brandsäkraste region.

 
• Arbeta med erfarenhetsåterföring internt 

och externt för att skapa en lärande organi -
sation.

• Arbeta för att människor ska kunna före-
bygga bränder genom ökad förståelse och 
förändrat beteende.

• Arbeta med en effektiv och rättsäker myn-
dighetsutövning och hantering av myndig -
hetsärenden genom information, remiss -
hantering, och tillsyn.

• Arbeta med en snabb och tydlig råd-
givning, information och utbildning till 
medborgare och organisationer i brand-
relaterade frågor.

• Arbeta ur ett socialt hållbarhetsperspek-
tiv genom att utveckla vårt sociala enga-
gemang tillsammans med medborgarna 
och andra aktörer. Ett arbete som ökar 
tryggheten och säkerheten för individer 
och grupper och därmed kan förhindra 
olyckor och social oro.

• Stödja medlemskommunerna som sak-
kunnig.

• Involvera personal och medlemskom-
munerna i arbetet med att bli Sveriges 
brandsäkraste region.
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3.7 Beredskap och räddningsinsats

3.7 Beredskap och räddningsinsats

Verksamhetsstrategier

Huvudfokus är att genomföra räddnings- 
insatser inom godtagbar tid och på ett  
effektivt sätt samt skapa mervärde för den 
drabbade.

Förbundets inriktning är att:

• Planera och förbereda för räddningsin -
sats med en gemensam kvalitetssäkring 
och kompetensnivå inom förbundet.

• Stödja medborgarens och organisationers 
förmåga att förbereda egna åtgärder för 
insats.

• Genomföra brand-, olycksundersökning 
och insatsutvärdering i syfte att lära av 
inträffade händelser.

• Arbeta aktivt med erfarenhetsåterföring 
för att öka den egna organisationen och 
den enskildes förmåga att hantera olyckor.

• Erbjuda återkoppling till drabbad och skapa 
mervärde för medborgarna vid insatser.

• Via samverkan verka för en god förmåga att 
hantera stora händelser med gemensamma 
ledningsresurser och gränslös räddnings -
tjänst inom nordvästra Skåne. Detta om-
fattar även en utvecklad samverkan mel-
lan räddningstjänsterna i hela Skåne.
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3.8 Stödverksamhet
Verksamhetsstrategier 
Målsättningen är att alla medarbetare ska 
trivas på sin arbetsplats och känna ett en -
gagemang för sina arbetsuppgifter. Tydliga 
personliga mål och ett bra ledarskap ska 
prägla verksamheten.

För att lösa förbundets uppdrag mot med-
borgaren behövs en stödjande verksam-
het. Den stödjande verksamheten innebär 
bland annat att säkerställa ett fungerande 
ledarskap, funktionsdugliga fordon och  
lokaler, en god administration, att lagar och 
regler efterlevs samt en ekonomi i balans.

Förbundets inriktning är att:

• Stödja den fortsatta utvecklingen av för-
bundet.

• Ta fram betydelsen och implementera 
värdegrunden i verksamheterna.

• Skapa förståelse för innehållet i verk- 
samhetsplanen/handlingsprogrammet  
i organisationen.

• Skapa en bra arbetsmiljö i förbundet 
bland annat genom konceptet ”friska 
brandmän”.

• Skapa en ekonomi i balans.

• Skapa en bra personalplanering i för-
bundet.

3.8 Stödverksamhet
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Förutsättningar

Utdrag ur förbundsordningen* 

Förbundets verksamhet finansieras huvud-
sakligen genom bidrag från medlemskom-
munerna.

Till grund för bidragsandelen ligger den 
faktiska nettokostnaden för verksam-

hetsåret 2012. Förbundetsnettokostnader 
från 2012 regleras till och med 2016 med  
arbetskostnadsindex med avseende på  
lönekostnader samt med konsumentpris- 
index för övriga kostnader, enligt för-
bundsordningen. 

4  Budget 2017 – med ekonomisk plan för 2018-19

Kommun Andel Belopp i 2012 års penningvärde

Helsingborgs stad  74,67 % 98.782.000 kr 

Ängelholms kommun  19,20 % 25.393.600 kr

Örkelljunga kommun 6,14 % 8.116.200 kr

Summa  132.291.800 kr

Medlemskommunerna har beslutat 
om en uppskrivning av 2016 års bud-
get med 1,9 procent för verksamhets-
året 2017. Respektive medlemsandel  
redovisas i tabellen ovan.

Fördelningsgrund ska även tillämpas för 
borgensåtagande eller andra förbindelser för 
medlemmarna inom förbundet. Önskar 
en medlemskommun att räddningstjäns-
ten i något avseende ska utformas eller 

dimensioneras på ett särskilt sätt som 
avviker från förbundets gemensamma  
ambitionsnivå ska förbundet om möjligt 
tillgodose dessa önskemål. En särskild  
avgift som motsvarar de faktiska merkost-
naderna betalas av berörd medlemskommun. 
Förbundsmedlemmarnas bidrag betalas 
månadsvis i förskott.

*  diarienummer  87/2012
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(tkr)

Medlemsavgift 156 415

 - varav medlemsavgift  
enligt förbundsordning (2012)

132 291

Externa intäkter 26 000

Intäkter totalt 182 415

Personalkostnader -114 916

 - varav pensioner, SAP -2 938

Lokalkostnader -28 308

Driftkostnader -31 485

Avskrivningar -6 841

Kostnader totalt -181 550

Finansiella kostnader, lån 65 mnkr -865

Årets resultat 0

Budget 2017 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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Budgetplan 2018– 2019

(tkr) 2018 2019

Medlemsavgift 159  413 162 442

 - varav medlemsavgift  
enligt förbundsordning (2012)

132 291 132 291

Externa intäkter 26 000 26 000

Intäkter totalt 185 413 188 442

Personalkostnader -117 438 -119 960

 - varav pensioner, SAP -2 938 -2 938

Lokalkostnader -28 546 -28 815

Driftkostnader -31  723 -31 961

Avskrivningar -6 841 -6 841

Kostnader totalt -184 548 -187 577

Finansiella kostnader, lån 65 mnkr -865 -865

Årets resultat 0 0

Under 2017 kommer en ny förhandling 
att genomföras för verksamhetsår 2018 
års budget och framåt. Redovisat resul-

tat i tabellen baserats på en uppskriv-
ning av nettokostnaderna för 2012. 
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Medlemsavgift (tkr) Helsingborg Ängelholm Örkelljunga Summa Notering

Fördelningsnyckel 74,67 % 19,20 % 6,14 % 100,0 %

Avgift 2017 119 450 27 766 8 875 156 091

Varav uppräkning 2017 2 188 563 180 2 930

Pensioner Ängelholm 324 324 Faktureras

Avgift 2018 121 689 28 342 9 059 159 089

Varav uppräkning 2018 2 239 576 184 2 998 

Pensioner Ängelholm 324 324 Faktureras

Avgift 2019 123  951 28 923 9 245 162 119

Varav uppräkning 2019 2 262 582 186 3 029

Pensioner Ängelholm 324 324 Faktureras

Fördelning medlemsavgifter

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Tunga fordon 4 700 4 200 700 2 600

Material 2 000 2 000 2 000 2 000

Totalsumma 6 700 6 200 2 700 4 600

Investeringsplan
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Bilaga – Detaljerade verksamhetsmål

Mål
Nyckelvärde/ 

målvärde
Uppföljnings- 

ansvar
Uppföljnings- 

intervall Kommentar

Den enskilde ska ha 
god förmåga att  
förebygga olyckor

1) Minst 95 % av planera-
de  
aktiviteter i tillsynsplanen 
ska genomföras. 
2) Antal utbildade inom 
brandskydd (per 1000 
invånare) ska bibehållas

1) Förebyggande 
avdelningen

2) Utbildningsav-
delningen

1) Årligen

2) Årligen Öppna jämförel-
ser SKL

En god service ska 
tillhandahållas i  
myndighetsärendena 
till den enskilde

Handläggningstider ska 
följa svars åtagande i 
minst 95 % av ärendena

Förebyggande 
avdelningen

Årligen

Antalet bostadsbrän-
der per 1000 invånare 
ska minska till år 2020

Årligen minskat antal Strategiska 
staben

Årligen Mätning av 
minskning i 
enlighet med 
definitionen i 
den regionala 
strategin

Förbundet ska ha en 
god insikt i den lokala 
riskbilden och sam-
verka med verksam-
hetsutövarna

En god insatsförmåga på 
samtliga anläggningar 
med farlig verksamhet, 
enligt LSO 2:4

Förebyggande 
avdelningen

Årligen

Förbundet ska verka 
för att stärka  
förmågan hos  
riskutsatta grupper  
i samhället

1) 100 % av kända tillbud 
och bränder på skolor 
som är relaterade till 
barn- och ungdomar ska 
följas upp.
2) 100% av bränder i bo-
städer ska följas upp

1) Utbildningsav-
delningen
2) Strategiska 
staben 

Årligen

Spisrelaterade brän-
der i bostäder ska 
minska 

Antalet spisrelatera-
de bränder ska årligen 
minska

Strategiska 
staben 

Årligen Jämförelseår: 
genomsnittet de 
tre senaste åren.

Förhindra och förebygga olycka
Arbetet med att förhindra olycka sker tvärsektoriellt över avdelningsgränserna. Detta 
innebär att en eller flera verksamheter måste arbeta tillsammans för att uppfylla respek-
tive mål.
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Bilaga – Detaljerade verksamhetsmål

Beredskap och räddningsinsats
Arbetet med beredskap och räddningsinsats sker tvärsektoriellt över avdelningsgränserna. 
Detta innebär att en eller flera verksamheter måste arbeta tillsammans för att uppfylla 
respektive mål.

Mål
Nyckelvärde/ 

målvärde
Uppföljnings- 

ansvar
Uppföljnings- 

intervall Kommentar

Genomföra  
räddningsinsats på  
ett effektivt sätt

• Kvalitetssäkrings- 
systemet för operativ 
personal ska följas

• Implementering av  
intelligenta nycklar.

• Återkoppling av insats-
utvärderingar ska ske  
till operativ personal

Operativa avdel-
ningen

Årligen

Genomföra  
räddningsinsats inom 
godtagbar tid

Bibehålla nuvarande  
responstider för respektive 
kommun inom förbundet

Operativa  
avdelningen

Årligen Mäts mot 
öppna  
jämförelser

Samverkanscentralen 
ska vara en naturlig 
del av ledningsförmå-
gan inom nordvästra 
Skåne för att stärka 
förmågan inom led-
ning och samverkan

Antalet uppdrag ska 
årligen öka till samver-
kanscentral Familjen 
Helsingborg

Strategiska staben Årligen

Utveckla krisbered-
skapsförmåga inom 
nordvästra Skåne

Antalet uppdrag ska årli-
gen öka

Strategiska staben Årligen

Utvärderingar av 
insatser ska genom-
föras för att lära av 
inträffade händelser

Minst fyra fördjupade  
insatsutvärderingar

Strategiska staben Årligen

Erbjuda återkoppling 
efter insats för att 
skapa mervärde för 
drabbade

80 % av insatserna vid 
brand i bostad

Operativa  
avdelningen

Årligen

En effektiv hantering 
av sakkunnighetsutlå-
tanden

Utlåtande levererat inom  
3 veckor

Strategiska staben Årligen
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Bilaga – Detaljerade verksamhetsmål

Stödverksamhet
Arbetet med stödverksamhet sker tvärsektoriellt över avdelningsgränserna. Detta innebär  
att en eller flera verksamheter måste arbeta tillsammans för att uppfylla respektive mål.

Mål
 Nyckelvärde/ 

målvärde Uppföljningsanvar Uppföljnings- 
intervall

Verksamheten ska 
ha ett stort fokus på 
arbetsmiljö och vara 
ledande i konceptet 
”Friska brandmän”

En station vartannat år ska  
anpassas till konceptet ”Friska 
brandmän”

Verksamhetsstöd Årligen

Medarbetarna ska 
känna engagemang 
och trivsel på arbets-
platsen

Mer än 80 % av medarbetarna ska 
känna engagemang på jobbet

HR-chef Vartannat år

Värdegrunden/aktiv 
nolltolerans  
ska vara känd 
i organisationen

Högt resultat i medarbetar- 
undersökningen, > 80 %

HR-chef Vartannat år

Verksamheten ska  
ha en effektiv och 
hållbar operativ  
bemanning

• Lågt övertidsuttag
• Stort dagtidsuttag för operativ 

personal
• Fulltalig numerär på samtliga 

RIB-stationer

Operativa  
avdelningen

Årligen

Verksamheten ska  
ha ändamålsenlig 
utrustning

• Utrustningen ska valideras  
innan den tas i bruk

• Personalen ska vara väl  
förtrogen med utrustningen

Verksamhetsstöd Årligen

Förbundet ska med-
verka i utvecklingen 
inom Svensk rädd-
ningstjänst och  
krisberedskap

Förbundet ska medverka eller  
starta utvecklings- och forsknings-
projekt för svensk räddningstjänst.
Medverkan eller starta minst ett 
projekt per år.

Strategiska staben Årligen

Brandorama ska bli 
en central plats för 
kompetensutveckling 
av operativ personal 
inom nordvästra 
Skåne

Antalet utbildningar och övningar 
ska öka årligen på övningsfältet

Utbildningsavdelning-
en

Årligen
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

Dokument 
2016-08-24 
Sida 1av2 

Handlingsprogram 2017 för skydd mot olyckor för 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun/förbund anta ett 
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst omfattar 
kommunerna Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborg, vilket antas av förbundets 
Direktion inför varje nytt verksamhetsår. Innan programmet antas ska samråd ha skett 
med de myndigheter som har väsentligt intresse i saken. 

Till handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns två 
underliggande dokument kopplade som i detalj beskriver verksamheten. 

Eventuella frågor besvaras av: 
Jonas Nylen, tfn 0702-10 60 28 

Svar på remissen med eventuella synpunkter på handlingsprogrammet med tillhörande 
dokument önskas senast den 30 oktober 2016. 

Svar sändes till: 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Tistelgatan 6 
253 75 Hel singborg 
info@rsnv.se 

Med vänlig hälsning 

F örbundsdirektör 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst I Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg I 010-219 00 00 I info@rsnv.se I rsnv.se 
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Sändlista: 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Räddningsnämnden i Landskrona 
Samhällsbyggnadsnämnden Båstad 
Kommunstyrelsen i Bjuv, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp 
Örkelljunga kommun 
Ängelholms kommun 
Perstorp kommun 
Laholms kommun 
Hässleholms kommun 
Markaryds kommun 
Helsingborgs stad 
Kemira Kemi AB 
Helsingborgs Hamn AB 
Trafikverket 
Kustbevakningen 
Sjö fartsverket 
Region Skåne 
Polismyndigheten region syd 
Ängelholm-Helsingborgs Flygplats 
Söderåsens I\1iljöförbund 

Sida 2 av 2 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst I Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg I 010-219 00 00 I info@rsnv.se I rsnv.se 
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