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Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag från kommunstyrelsens ordförande har Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst 
(RSNV) gjort en förstudie angående Räddningstjänsten i Båstads (RB) eventuella inträde i 
RSNV. RB har varit behjälpliga och försett RSNV med de styrdokument som efterfrågats för att 
kunna göra förstudien. RB har därefter faktagranskat förstudien innan rapporten färdigställts.   
 

Aktuellt 
Båstads kommun gör en omorganisation av den kommunala förvaltningen. Den nya 
organisationen träder i kraft 2016-07-01 och berör mer eller mindre alla 
verksamhetsområden. En av förändringarna är att verksamhetsområde Samhällsskydd upphör 
som eget verksamhetsområde. Räddningstjänst och krisberedskap går till Teknik och service 
medan miljö går till Samhällsbyggnad. Tjänsten som verksamhetsområdeschef avvecklas i 
samband med att tjänsten blir vakant.  
 
Det har inte framkommit något i nämnda utredning som i nuläget motiverar en övergång till 
RSNV. Båstads kommuns nya organisation ska nu verkställas och RB behöver arbetsro och 
hitta sin nya form.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
1. Förstudien om Räddningstjänsten i Båstads medverkan i Räddningstjänstförbundet Skåne 
Nordväst läggs till handlingarna. 
 
2. Räddningstjänsten i Båstads kommun fortsätter vara en del av Båstads kommuns 
organisation och Räddningstjänsten fortsätter att utveckla samarbetet med andra kommuner 
via civilrättsliga avtal.   
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Sammanfattning 
Båstads kommun har ställt frågan vad det skulle innebära om kommunen 
valde att ingå i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. En förstudie har 
genomförs för att utvärdera förutsättningarna och synergieffekterna av att 
Båstads kommun och dess räddningstjänst ansluter sig till förbundet. 

I Båstads kommun ingår räddningstjänsten i verksamhetsområdet för 
Samhällsskydd. Hela avdelningen arbetar för ett säkrare och tryggare 
samhälle där olyckorna ska vara få och små. Samhällsskyddschefen, tillika 
räddningschefen leder räddningstjänstens verksamhet samt är ansvarig för 
att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.  

Räddningstjänsten samarbetar därför genom civilrättsligt avtal i nuläget med 
såväl Laholm som de nordvästskånska kommunerna före, under och efter en 
händelse. Samarbetet sker i arbetsgrupper med representation från alla 
kommuner och är indelade i grupperna skydd och säkerhet, operativ, 
ledning och olycksutredning.  

Räddningstjänstens samlade resultat för verksamhetsår 2015 blev +552 tkr. 
Det positiva resultatet berodde på att stora delar av årets 
övningsverksamhet, för egen utryckningspersonal, skedde inom ramen för 
den separata budgeten från räddningstjänstavtalet med Trafikverket. 
Övningskostnaderna blev därför tillfälligt lägre än budgeterat under 2015. 

Båstads kommun består av sex större orter och befolkningen uppgår till ca. 
14 300 personer i kommunen. Båstad är centralorten och de övriga orterna 
är Förslöv, Torekov, Grevie, Östra Karup och Västra Karup. Båstad gränsar 
till Laholms i nordöst och Ängelholm i söder. Under sommarmånaderna 
ökar kommuninvånarantalet från runt 15 000 till ca. 60 000 invånare. 

De risker som är specifika för kommunen är i kombination av transport med 
väg E6 som är tungt trafikerad, Västkustbanan genom Hallandsås och 
inflygningen till Ängelholm Helsingborgs Airport. Hallandsås tunneln har 
medfört en kapacitetsökning från 4 tåg per timme till 24 tåg per timme som 
avser både person- och godstrafiken. Olyckor inuti tunneln kan leda till 
komplexa insatser med stort resursbehov. Från flygplatsen i Ängelholm sker 
merparten av start- och inflygningsstråken över Båstads geografiska 
område. 

I kommun finns tre deltidstationer placerade i Båstad, Torekov och Förslöv. 
Körtidsanalysen visar att dessa tre orter nås av en räddningsinsats inom  
10 minuter. Västra Karup, Grevie och Östra Karup nås av en insatsstyrka 
mellan 10-15 minuter. De områden som har sämst täckning är Hallands 
Väderö, Hovshallar, Glimminge plantering och några små områden på 
Hallandsåsen.  

Hallands Väderö är den plats där insatstiden kan variera mest beroende på 
att båttransport krävs för en räddningsinsats. Under sommartid vistas många 
personer på ön. Det finns några enstaka hus där det kan bo sommargäster i 
men merparten är besök är över dagen när Väderöbåtarna är i trafik. Med 
undantag från Hallands Väderö nås hela det geografiska området inom  
10-20 minuter efter inkommet larm.  
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Trend- och omvärldsanalysen visar på att vi står inför nya utmaningar, 
förutsättningar och förhållningssätt i samhället. Förändringarna sker snabbt 
och därför är det viktigt att redan i dagsläget anpassa våra organisationer 
efter framtidens villkor. Kraven på ett utökat samarbete och samgående 
kommer att öka tvärsektoriellt i samhället. 

Ett kommunalförbund är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan 
mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen. Juridiskt är ett 
kommunalförbund att likställa som en kommun. Ett kommunalförbund ska 
ha en förbundsordning som innehåller närmare bestämmelser om förbundet. 
Denna ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.  

Förbundet arbeta efter en övergripande målbild som är en tolkning av de 
intentioner som låg till grund för förbundets bildande. Målbilden beskrivs 
med rubriker enligt nedan. 

 Räddningstjänsten Skåne Nordväst ska växa och fler medlems-
kommuner ska ansluta sig  

 En effektivare räddningstjänst som fokuserar på det förebyggande 
arbetet 

 Förbundet ska kunna möta framtidens utmaningar 
 En attraktiv arbetsgivare som speglar samhället 
 En räddningstjänst och ett varumärke som medborgaren och 

medarbetarna kan vara stolta över 
 Ett modernt förbund som i samverkan arbetar för en ökad trygghet 

för medborgarna  
 Förbundet ska arbeta för att miljöbelastningen är så låg som möjligt 

inom vårt verksamhetsområde 

Vid en stordrift uppstår ömsesidiga synergieffekter och effektiviseringar 
som är svårt att åstadkomma inom den egna organisationen. Det är viktigt 
att ta tillvara och utveckla styrkorna hos respektive lokal räddningstjänst 
som väljer att gå med i förbundet. Exempel på synergieffekter är: 

 Kompetent och effektiv organisation med hög specialistkompetens 
 Snabba och kortare beslutsvägar 
 Kvalificerade stödfunktioner för verksamheten 
 Annan specialistkompetens kan knytas till förbundet 
 Bättre upphandlingsvillkor med större kvantitet 
 Ökad flexibilitet och redundans i organisationen  
 Ökade möjligheter till specialisering och karriär i organisationen 
 Förmåga att delta i utvecklingar av Svensk räddningstjänst ökar 

Vid ett beslut om att fortsätta processen om en medverkan i Räddningstjänst 
Skåne nordväst enligt redovisad förstudie är det ett antal underliggande 
processer som måste startas upp. 

En växande region ställer nya krav på förmågan att möta framtida risker och 
innebär att samverkan inom säkerhets- och trygghetsområdet kommer att 
vara nödvändig på ett större plan än idag där såväl det förebyggande som 
det skadeavhjälpande arbetet värnas.  
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Räddningstjänsten är i det regionala sammanhanget en viktig aktör för att 
skapa ett hållbart och utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete. 
För att möjliggöra fortsatt utveckling och varaktiga samarbetsformer 
bedöms samarbetet nu vara moget för att ta ytterligare steg i att utveckla 
samverkan. 

Slutsatser 
Ett medlemskap innebär utöver synergieffekterna att: 

 Det i första hand ska ses ur ett verksamhetsperspektiv med de 
stordriftsfördelar som uppstår 

 De goda exemplen från respektive medlemskommun vidareutvecklas 
och implementeras i de övriga kommuner inom förbundet 

 Knytas samman hela hotskalan allt från avvikelse, olycka till större 
samhällsstörningar i en gemensam samverkanscentral för Familjen 
Helsingborg som skapar en naturligt medverkan i kommunens arbete 
med extraordinära händelser 

 Öka samarbete med kommunens olika förvaltningar 
 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd förstudie föreslås följande inriktning för Båstad 
kommun: 

 Båstad kommun fattar beslut om att gå med i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  

Blir det ett bifall på beslut att medverka i förbundet under våren kan Båstad 
kommun vara med från den 1 januari 2017. Att ingå i förbundet innebär 
följande: 

 Att de specificerade uppgifter som beskrivs i förbundsordningen 
lämnas över till förbundet men kommunens styrning, uppföljning 
bibehålls via förbundsordning, medlemsdirektiv samt 
förbundsdirektion. 

 Förbundet garanterar en modern organisation och en stabil ledning. 
 En förutsägbar ekonomi med stordriftsfördelar och en effektivisering 

av verksamheten. 
 Förbundets samlade kompetens kommer att bli tillgängligt i den 

dagliga driften. Det innebär en kvalitetsökning gentemot den 
enskilde medlemskommunen och mot medborgarna.  

 I förbundet kommer det att finnas en hög kompetens och flexibilitet 
där verksamheten lätt kan omprioriteras vid akuta behov.  

 Ett medlemskap innebär att förbundet bistår medlemskommunerna 
med Risk- och sårbarhetsanalys, handlingsprogram och stöd inom 
området krisberedskap. 
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1 Bakgrund 
Båstads kommun har ställt frågan vad det skulle innebära om kommunen 
valde att ingå i förbundet. Räddningstjänsten Skåne Nordväst ska leverera 
en förstudie som sedan ska ligga till underlag för ett eventuellt 
inriktningsbeslut hos Båstads kommun. 

En förstudie genomförs för att utvärdera förutsättningarna och 
synergieffekterna av att Båstads kommun och dess räddningstjänst ansluter 
sig till Räddningstjänsten Skåne nordväst.  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett Räddningstjänstförbund som 
startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Ett övergripande mål med 
förbundet är att inom sitt kompetensområde vara en tydlig aktör i 
trygghetsskapande åtgärder för medlemskommunerna. Som medlem i 
förbundet innebär det:  

 En resurs- och leveransstark räddningstjänst.  
 En förutsägbar ekonomi. 
 En stabil ledningsorganisation. 
 Stordriftsfördelar och en effektivisering av verksamheten.  
 Kvalitetsökning gentemot den enskilde medlemskommunen och 

medborgarna i kärnuppdraget. 
 Att kommunen får tillgång till service genom Samverkanscentralen 

och inom området krisberedskap. 

I förbundet finns en hög kompetens och flexibilitet där verksamheten lätt 
kan omprioriteras vid akuta behov. Förbundets målbild är att samtliga elva 
kommuner inom Familjen Helsingborg ska bli medlemmar i förbundet samt 
att andra aktörer ska ingå i ett samarbete via avtal eller motsvarande så att 
samordningsvinster ska kunna uppnås. 

Utredningen ska genomföras av Räddningstjänstförbundet i samverkan 
mellan berörda parter. Förstudien ska vara klar senast den 1 mars 2016. 
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2 Beskrivning av räddningstjänsten Båstad 
I Båstads kommun ingår räddningstjänsten i verksamhetsområdet för 
Samhällsskydd. Hela avdelningen arbetar för ett säkrare och tryggare 
samhälle där olyckorna ska vara få och små. Samhällsskyddschefen, tillika 
räddningschefen leder räddningstjänstens verksamhet samt är ansvarig för 
att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.  

Räddningstjänsten samarbetar därför genom civilrättsligt avtal i nuläget med 
såväl Laholm som de nordväst skånska kommunerna före, under och efter 
en händelse. Samarbetet sker i arbetsgrupper med representation från alla 
kommuner och är indelade i grupperna skydd och säkerhet, operativ, 
ledning och olycksutredning.  

Räddningstjänsten bedriver utöver den utryckande verksamheten också 
bland annat ett aktivt informations- och utbildningsarbete samt rådgivning 
(inom bland annat bygg- och planprocessen) för att stötta medborgare och 
verksamhetsutövare. Tillsyn planeras och bedrivs enligt en årligt politiskt 
antagen tillsynsplan och räddningstjänsten utfärdar även tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor enligt lagstiftningen Lag om brandfarliga 
och explosiva varor. Samtlig dagtidspersonal, förutom assistent, har lägst 
kompetens motsvarande tillsyn A och kan därmed utföra tillsyn. 

Kommunen ansvarar även för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i 
Båstad. Kommunen har handlat upp en entreprenör som utför arbetet med 
rengöring och brandskyddskontroll. Entreprenörens verksamheten följs 
kontinuerligt upp av räddningstjänsten i Båstad. 

Räddningstjänsten har även utfört trygghetstjänster, vilket innebär 
hembesök och att delta i informationskampanjer i syfte att förebygga 
olyckor hos kommunens äldre invånare (över 75 år). Från och med 2016 är 
denna verksamheten utlagd på entreprenad. 

Befattning Antal Räddningstjänst Krisberedskap Beredskap 

Chef/räddningschef 1 50 % 40 % RCB/TIB 

Operativ chef 1 100 %  IL Laholm/Båstad 

Brandinspektör 1 100 %  SL/FIP Båstad 

Materialförvaltare  2 100 %  SL/FIP Båstad 

Assistent 1 50 %   

Tabell 2.1 Dagtidsorganisationen räddningstjänsten Båstad kommun 
Dagtidsorganisationen består av totalt 5,0 tjänster inom räddningstjänsten. 
Dessutom har räddningschefen ett 40 %-ig tjänst inom krisberedskaps-
området och 10 % som chef för Samhällsskydd. 

2.1 Operativ verksamhet 
Arbetssättet för räddningstjänsten bygger på en flexibel organisation, där de 
skadebegränsande resurserna utgörs av olika stora enheter (ex. FIP, första 
insatsperson, släckenhet, specialutrustning, utrustning för spårdrift, båtar) 
med olika typer av bemanning. Bemanningen består av räddningspersonal i 
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både beredskap och heltidsanställd personal som främst bemannar högre 
ledningsfunktioner.  

Vid övning, utbildning och information till enskilda eller vid tillsyn, som 
genomförs med utryckande personal, kan därför anspänningstiden bli något 
längre än normalt för Båstad, Förslöv och Torekov.  

Räddningspersonal i beredskap (RIB) finns i Båstad, Förslöv och Torekov. I 
Båstad finns ständigt 11 räddningspersonal i beredskap och bemanningen är 
i normalfallet: 

Tabell 2.2 Grundberedskap i Båstad kommun 
I Båstads kommun ska det därför i normalfallet finnas tre styrkeledare/första 
insatsperson alltid i beredskap. Under beredskapen medförs för dessa ett 
mindre räddningsfordon vilket möjliggör en kortare insatstid till den 
drabbade. I de fall befälskompetens inte kan upprätthållas vid en 
räddningsstyrka ska en arbetsledare utses som leder och fördelar 
arbetsuppgifterna samt arbetsmiljöuppgifterna.  

Heltidsanställda befälen bemannar en gemensam insatsledarberedskap för 
Båstad- och Laholms kommun. Senast 90 sekunder efter larm ska denna 
funktion vara på väg mot larmadressen. 90 % av kommunens invånare nås i 
normalfallet av räddningstjänsten inom 15 minuter. En rökdykarinsats kan 
dock fördröjas då Förslöv och Torekov har en begränsad numerär och får 
invänta förstärkning. 

Tabell 2.3 Ledningsberedskap inom Familjen Helsingborg 

Insatsledarfunktionen delas mellan Båstad och Laholm via upprättat 
samverkansavtal mellan kommunerna. Vid flera samtidiga insatser samt 
större insatser finns avtal och instruktioner med samverkande kommuner 
inom familjen Helsingborg. I detta ingår bland annat gemensamma 
ledningsfunktioner räddningschef i beredskap, vakthavande brandingenjör 
och inre befäl samt dynamisk resurshantering med larmning av fler resurser 
vid behov. Detta omfattar även gränslös dirigering av Skåne nordväst 
insatsledare/yttre befäl. 
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Bårslövs brandstation fungerar som bakre ledningsplats för Båstad och 
övriga kommuner i Skåne Nordväst. Via överenskommelse mellan Skånes 
samtliga kommuner finns även gemensamma stabsresurser och 
ledningsfordon att tillgå vid stora insatser.  

Nedanstående tabell beskriver antal larm inom eget insatsområde. Till detta 
tillkommer insatser till annat insatsområde eller annan kommun. Vid större 
händelser larmas oftast fler stationer som förstärkning till drabbat område, 
vilket inte syns i statistiken.

Tabell 2.4 Larmfrekvens för de olika stationerna 
Siffror inom parentes är larm som är hjälp till Region Skåne i form av 
sjukvårds- och IVPA-larm men även andra larm såsom bärhjälp eller 
terrängtransport utförs enligt avtal med Region Skåne. Dessa larm utgör 
cirka 37 % av samtliga insatser under 2015. 

Tabell 2.5 Larmfrekvens för olika typhändelser 
I statistiken över en fyra års period är siffrorna jämna förutom för år 2014 
där Förslöv hade en markant minskning av antalet larm. Förklaringen till 
detta är en minskad utlarmning av sjukvårds- och IVPA-larm i det 
insatsområdet. 

Olyckor som föranlett en räddningsinsats ska också utredas. I Båstads 
kommun utförs detta redan idag av utredare från förbundet 
Räddningstjänstens Skåne Nordväst. Via civilrättsligt avtal mellan 
kommunerna i Familjen Helsingborg finns det även en ständigt 
tjänstgörande TIB, tillika räddningschef i beredskap. TIB ska 
omvärldsbevaka och vara den som startar upp drabbad kommuns 
krisorganisation. Funktion utgår från Bårslövs brandstation i Helsingborg. 
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Vid en händelse som berör Båstads kommun, kontaktar TIB för Familjen 
Helsingborg ”Stabschef Båstad” som utgörs av dagtidsbemanningen på 
räddningstjänsten. ”Stabschef Båstad” startar sedan upp Båstads kommuns 
krisledningsorganisation. 
2.2 Budget och ekonomi 

Tabell 2.6 Totalekonomi för verksamhetsområde Samhällsskydd
Verksamhetsområde Samhällsskydd ansvarade under 2015 för följande 
verksamheter: 

 Räddningstjänst 
 Krisberedskap 
 Internt säkerhetsarbete 
 Energi och klimat 
 Miljö, hälsa och livsmedel 
 Tillsyn över tunnelprojektet 
 Folkhälsa och trygghet  

Resultatet för 2015 blev -108 tkr, vilket är en avvikelse från budgetram på 
knappt 1%. Utfallet växlar mellan de olika verksamheterna, där 
räddningstjänsten visar ett överskottet medan miljö, hälsa och livsmedel 
visar ett underskott.  

Räddningstjänstens samlade resultat blev +552 tkr. Det positiva resultatet 
berodde på att stora delar av årets övningsverksamhet för egen 
utryckningspersonal, skedde inom ramen för den separata budgeten från 
räddningstjänstavtalet med Trafikverket. Övningskostnaderna blev därför 
tillfälligt lägre än budgeterat under 2015. 

Intäkterna från tillsynsverksamheten blev under 2015 tillfälligt lägre än 
budgeterat. Kommunen har tidigare år bedrivit tillsyn enligt fastställd 
tillsynsplan men under 2015 avvek räddningstjänsten från planen på grund 
av omprioritering i verksamheten.  

Räddningstjänstens verksamhet präglades 2015 av arbetet med ett nytt 
samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne nordväst. Båstad har 
parallellt utrett möjligheterna att samarbeta med Halmstad. 

Vidare har alla förberedelser inför tunnelöppningen dominerat kommunen 
och inte minst räddningstjänsten. Under stor tidspress har ett nytt koncept 
för insats i tunnelmiljö arbetats fram tillsammans med bland annat övriga 
samverkande blåljusmyndigheter. All berörd utryckningspersonal har 
genomgått omfattande utbildningar och övningar fördelade under dygnets 
alla timmar. Till detta kommer ett tidspressat arbete med att kravspecificera 
och driftsätta två nya spårgående räddningsfordon inklusive ny utrustning 
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samt två nya spårgående tankflak. Det är imponerande att en liten 
organisation lyckats genomföra detta! 

Räddningstjänstens hantering av kommunens automatlarmsanläggningar har 
fortskridit under året med fler funktioner från objekten kopplade till 
larmdatorn. Detta är kostnadseffektiv helhetslösning för kommunen och 
Båstadhem. Det är idag fler objekt kopplade till räddningstjänsten men ändå 
med ett minskande antal automatlarm. Detta medför en bättre hantering av 
anläggningarna och i längden en säkrare tillvaro för kommunens invånare 
och besökare som bor och vistas i kommunens lokaler som är övervakade av 
automatlarm. 

 

Tabell 2.7 Fördelning av ekonomi inom räddningstjänsten 
I SKL:s öppna jämförelser ”Företagsklimat 2015” som mäter kommunernas 
service mot kunder vid myndighetsutövning, lyckades räddningstjänsten i 
Båstad uppnå den femte bästa placeringen i Sverige. 

Förutom det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor, har nyetablering av 
flyktingboenden medfört mer arbete än planerat. Räddningstjänstens arbete 
har till stora delar varit råd och anvisningar i samband med nyetablering. 
Asylboendet på Hemmeslövs herrgård är ett pågående ärende och under 
våren 2016 sker uppföljning av de brister som konstaterades vid tillsyn. 

Båstads Sotningsdistrikt AB har genomfört rengöring och sotning enligt de 
för året nya fristerna. Dessutom pågick en ständig uppdatering av 
kontrollboken.  

  

514

514



 

13 
 

Samhällsskydd har under hösten gjort en omprioritering av arbetsuppgifter, 
som tillfälligt inneburit mer arbete med kommunalt säkerhetsarbete och 
mindre arbete med tillsynsverksamhet.  

Under året har investeringar skett för cirka 30 Mkr i nya tunnelanpassade 
fordon samt tillhörande utrustning, med medel från räddningstjänstavtalet 
mellan kommunen och Trafikverket. Av de övriga investeringarna kan 
nämnas att projektet kommunal ledningsplats med bidrag från MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som slutfördes 2015. 
Genom detta har avsevärda höjningar av säkerheten gjorts med en ökad 
krishanteringsförmågan i kommunhuset.  

2.3 Historik samverkan Skåne nordväst 
Inom räddningstjänsten Skåne nordväst har en utökad samverkan skett 
sedan 1995 som var ett försöksår. Efter ett positivt utfall permanentades 
samverkan 1996 via ett civilrättsligt avtal. Avtalet omfattar gemensamma 
befälsresurser och en gränslös räddningstjänst inom det geografiska 
området. De gemensamma befälsnivåerna består av räddningschef i 
beredskap, inre befäl och vakthavande brandingenjör.  

Från början reglerades befälsresurserna personellt där Landskrona och 
Ängelholm skulle bemanna vakthavande brandingenjör med vardera två 
personer och Helsingborg med sex personer. På motsvarande sätt skulle 
räddningschef i beredskap bemannas med en person från Ängelholm, en 
från Landskrona och tre från Helsingborg. De mindre kommunernas insats 
bestod i att via egna beredskaper bemanna stabschefsrollen vid större 
händelser inom Skåne nordväst. Inre befäl finansierades initialt av 
Helsingborg. Efter överenskommelser medfinansierade de andra 
kommunerna tjänsten men där Helsingborg tog merparten av kostnaden. 

Nästa steg blev att den totala kostnaden för vakthavande brandingenjör och 
Räddningschef i beredskap fördelades enligt en nyckel baserat på 
invånarantalet i kommunen. 

År 2010 utökades uppdraget för räddningschef i beredskap till att även 
omfatta tjänsteman i beredskap för Skåne nordväst. Tilläggsuppdraget 
gjordes inom befintlig tjänstgöring och ekonomiska ramar för räddningschef 
i beredskap. Uppdraget innebär en väg in för externa parter till samtliga 
kommuner i Skåne nordväst. TIB-rollen är enbart en uppstarts- och 
stödfunktion åt kommunerna vid samhällsstörningar. Detta innebär att 
funktionen ej har mandat att fatta beslut i enskilda kommuner. 
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När det gäller gränslös räddningstjänst omfattar detta att närmsta enhet alltid 
ska larmas till händelsen. Ersättning utfaller först efter två timmars 
medverkan i insatsen enligt prislista i Skåneavtalet, d.v.s. två timmar fritt. 
För vakthavande brandingenjör faktureras den faktiska tiden. När det gäller 
räddningschef i beredskap och tjänsteman i beredskap faktureras ingen 
ersättning för insats om inte den kommunala självrisken uppnås. 

Under de senaste året har Räddningstjänsten Skåne Nordväst bistått Båstad 
med att genomföra sakkunnigutlåtande och olycksundersökningar vid 
olyckor och bränder i kommunen. Förbundet har även medverkat i 
projekteringen, planeringen för insats och tillämpningsövningarna i 
järnvägstunneln Hallandsås.  

Nytt samverkansavtalet för Skåne nordväst har tecknats från den 1 januari 
2016.  
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3 Risktopografi 
Skåne nordväst finns i en expansiv region med en kontinuerlig 
befolkningsökning. Detta medför en ökad företagsetablering, 
bostadsutbyggnad samt ökad logistik och trafik inom det geografiska 
området. 

Inom Skåne nordväst finns ett antal hårt trafikerade vägar där även farligt 
gods transporteras. Huvudlederna utgörs av E6 som passerar Landskrona, 
Helsingborg, Ängelholm och Båstad samt och E4 som passerar Helsingborg, 
Åstorp, Klippan och Örkelljunga. Andra huvudvägar är väg 111 mellan 
Helsingborg och Höganäs och väg 112 (väg 21) från Höganäs till 
Ängelholm, Åstorp och Klippan. 

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg passerar Landskrona, 
Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Trafikintensiteten för persontrafik har 
ökat då tunneln genom Hallandsåsen togs i drift december 2015. Flödet med 
godstransporterna har därmed öka utmed sträckningen Båstad, Ängelholm, 
Åstorp, Bjuv och Svalöv. 

3.1 Båstad 

Båstads kommun består av sex större orter och befolkningen uppgår till ca. 
14 300 personer i kommunen. Båstad är centralorten och de övriga orterna 
är Förslöv, Torekov, Grevie, Östra Karup och Västra Karup. Båstad gränsar 
till Laholms i nordöst och Ängelholm i söder.  

Båstad kommun karaktäriseras av en omfattande turistnäring kopplat till 
såväl den hänförande naturen som till den internationellt välkända 
tennisveckan, samt ett stort antal fritidsboenden. Under sommarmånaderna 
ökar kommuninvånarantalet från runt 15 000 till ca. 60 000 invånare.  

Sommarens evenemang bidrar även till att många människor samlas på ett 
och samma ställe och under fina sommardagar nere på stränderna. Detta 
medför ett stort antal hotell, vandrarhem och campingar har etablerats i 
kommunen.  

Bjärehalvön är ett av Sveriges mest företagstäta områden, med flera stora 
företag med lokal förankring som har sin bas i kommunen. Dessa företag 
har både omfattande produktions- och lageranläggningar inom kommunen. 
Även jordbruket är ett viktigt inslag i kommunens geografiska område och 
det inriktar sig främst på odling av primörer. 

Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att 
pendla till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna med bra vägar 
och järnvägar inom kommunerna. Till de större trafiklederna i kommunen 
hör E6:an samt länsväg 105 och 115. Antalet tågrörelser har ökat efter att 
Hallandsås tunneln invigdes i december 2015. Detta innebär en 
kapacitetsökning från 4 tåg per timme till 24 tåg per timme som avser både 
person- och godstrafiken. Olyckor inuti tunneln kan leda till komplexa 
insatser med stort resursbehov. 
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Bebyggelsen inom kommunerna utgörs av villabebyggelse, flerfamiljshus, 
lantbruk, serviceföretag, vårdanläggningar, köpcentra samt mindre 
industriverksamhet. 

Jordbruket har minskat i omfattning till förmån för bland annat 
turistnäringen och tillverkningsindustrin. Det finns cirka 1000 företag i 
Båstads kommun, varav fyra företag har mer än 100 anställda. Andelen små 
företag är hög och många nya företag startas årligen. Båstads kommuns 
större tillverknings- och byggnadsindustrier har alla en anknytning till den 
lokala bygden och har vuxit till att bli delar av nationella och internationella 
företag. En sysselsättningsökning antas främst komma från nyetablering och 
expansion av mindre företag inom småindustri- och tjänstesektorerna. Även 
fritids- och turistnäringen förväntas fortsätta växa. 

Ingen verksamhet i Båstad kommun faller under lag (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Flygplatsen i Ängelholm, som ligger nära Båstad, är klassad som farlig 
verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. Merparten av start- och 
inflygningsstråken passerar över Båstads geografiska område. 
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4 Framtidens utmaningar 
Trend- och omvärldsanalysen visar på att vi står inför nya utmaningar, 
förutsättningar och förhållningssätt i samhället. Förändringarna sker snabbt 
och därför är det viktigt att redan i dagsläget anpassa våra organisationer 
efter framtidens villkor. Kraven på ett utökat samarbete och samgående 
kommer att öka tvärsektoriellt i samhället. I kommande kapitel beskrivs tio 
kända trender som påverkar planeringen och organiseringen inom Båstad 
kommun och samhället i stort. Redovisade trender återfinns även i andra 
verksamheters upprättade trend- och omvärldsanalys och är inte unika för 
förbundets analys. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst arbetar aktivt med att trend- och 
omvärldsbevaka utvecklingen i samhället både ur ett regionalt, nationellt 
och internationellt perspektiv. Detta för att proaktivt kunna agera och 
förebygga händelser istället för att reagera när händelserna uppstår. Av 
denna anledning antar förbundet en verksamhetsplan och handlingsprogram 
årligen för att skapa rätt förutsättningar för verksamheten. 

4.1 Värdens befolkning åldras 

Befolkningens medelålder ökar samtidigt som allt fler äldre bor hemma 
längre i sina egna bostäder. Detta är beroende av att äldre har bättre hälsa 
och har det bättre ställt i samhället jämfört med tidigare. Samtidigt kommer 
de äldre att ställa större krav på samhällets funktionalitet såsom tillgång till 
kollektivtrafik, service, uppkoppling mot internet, aktiviteter etc. 

Kostnaderna kommer därmed att öka genom kraven på behov samt åtgärder 
för att bibehålla hälsan. Samtidigt ökar försörjningsbörda på den arbetande 
befolkningen då medelåldern i samhället stiger. Det kommer även påverka 
den statliga och kommunala ekonomin då färre ska finansiera välfärden i 
samhället. För att möta en ekonomisk utmaning kan besparingar och 
effektiviseringar genomföras genom ett utökat samarbete och samgående i 
större organisationer. 

Den åldrande befolkningen kommer även medföra att det kan bli svårt att 
rekrytera nya medarbetare på grund av en ökad konkurrens på 
arbetsmarknaden. Framförallt kommer konkurrens om ung arbetskraft att 
öka och det blir arbetstagarens marknad. I förlängningen kan detta medföra 
att produktion flyttar utomlands på grund av ett bristande 
rekryteringsunderlag. Därför är det viktigt att tillvarata den kompetens från 
yrkesverksamma äldre som finns i den egna verksamheten. För att möta 
framtidens behov och bli en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att hitta nya 
anställningsformer och andra mervärden inom organisationen. 

Andelen olyckor och bränder kan förväntas öka med en åldrande befolkning 
i samhället. Det kan redan idag utläsas i dagens nationella olycksstatistiken 
att äldre personer är överrepresenterade. Det omfattar såväl fallolyckor som 
omkomna vid trafikolyckor och brand i byggnad.  
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Detta kommer kräva ett en ökad fokusering i det förebyggande arbetet med 
avseende på säkerhet för de äldre. Arbetet måste ske tvärsektoriellt i nära 
samarbete mellan räddningstjänsten, vård- och omsorgsförvaltningen samt 
andra privata aktörer inom vårdsektorn.  

Hemtjänsten är också en viktig aktör som möter de äldre och kan kontrollera 
deras säkerhet i vardagen. För att utnyttja samhällets samlade resurser på ett 
effektivt sätt bör olika sambrukstjänster utvecklas, vilket kan generera 
verksamhetsmässiga och ekonomiska vinster för kommunen. Det dagliga 
förebyggandearbetet måste ske i kombination med riktade kampanjer och 
åtgärder mot målgruppen äldre.  

4.2 Ökad polarisering i samhället 

Klyftorna ökar mellan fattiga och rika bostadsområden i samhället beroende 
av ekonomiska, kulturella och sociala faktorer. Trenden är att näringslivet 
blir mer kunskapsintensivt, vilket försvårar för de medborgare som har låg 
eller ingen utbildning att komma in på arbetsmarknaden. Detta medför en 
högre andel arbetslösa, större skillnader i medelinkomst och ökat behov av 
ekonomiskt bistånd med ett utanförskap. Konsekvensen blir en minskad 
social rörlighet där områdena cementeras.  

Klyftorna och segregationen i samhället kan även bero på en snabb ökning 
av flyktinginvandring vid oroligheter och krig i omvärlden. Det senaste året 
har samhället utsatts för stora utmaningar i flyktingströmmen via Turkiet 
och Grekland och vidare till övriga Europa. Effekterna av denna stora 
flyktingström kommer påverka det svenska samhället under en längre tid 
med ett ökat behov av platser i skolorna och inom vårdsektorn etc. 

Utanförskapet ökar då det byggs färre hyresrätter i kombination med ökade 
bolånetak och priser på bostadsmarknaden. Detta förstärker minskad social 
rörlighet mellan fattiga och rika bostadsområden. Segregationen i samhället 
medför också stora skillnader i barns skolresultat beroende på område. 
Sannolikheten är hög att ett barnen kommer in i samma sociala mönster när 
föräldrarna levt i ett långt utanförskap.  

Ett ökat utanförskap med segregerade områden inom kommunerna kan 
medföra en ökad risk för social oro. Detta kan medföra en högre andel 
skadegörelse och anlagda bränder ökar i utsatta områden. Andra 
konsekvenser kan bli att räddningstjänsten och andra aktörer utsätts för 
situation med våld och hot mot personalen i det dagliga arbetet eller vid en 
insats i aktuellt område. 

För att möta trenden krävs ett brett tvärsektoriellt arbete mellan 
räddningstjänst, skolan, socialförvaltningen, polisen etc. Med en ökad 
synlighet och närvaro i samhället skapas relationer till de boende i utsatta 
områden, vilket får en dämpande effekt. Detta kan ske i form av olika 
sociala ungdomsprojekt där en ömsesidig förståelse för varandra skapar 
goda förutsättningar till att hantera en orolig situation inom segregerade 
områden.  
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Det kan även kräva fysiska åtgärder kopplat till sambrukstjänster med andra 
aktörer i samhället. Riskutsatta område och/eller objekt kan förses med 
kameraövervakning kopplat till en utökad väktarstyrning. Vid misstänkt 
närvaro av personer kring objektet kan en väktare skickas tillplats, vilket i 
regel gör att gruppen lämnar området.  

Väktaren kan också larmas samtidigt som räddningstjänsten och utgöra en 
första insatsperson vid brand på objektet. Väktarna utbildas och bilen 
kompletteras med en förstärkt släckutrustning.  

4.3 Från småstad till storstad 

Det sker en stor befolkningstillväxt och etablering längst västkusten i Skåne. 
Däremot är trenden att små tätorter utanför bekvämt pendlingsavstånd 
riskerar att avfolkas. Detta kan dels bero på att arbetstillfällena inom mindre 
tätorter är begränsade och att ungdomar flyttar till orter med högskola för att 
studera efter gymnasiet. Efter avslutad högskola återvänder de sällan till sin 
uppväxtort då många av de kvalificerade arbetena finns i 
storstadsregionerna. 

I område med stark befolkningstillväxt råder oftast en för låg 
bostadsproduktion för att täcka behovet. Detta kan leda till en bostadsbrist 
och konkurrens om boendet med ökade priser som i sin tur ökar 
segregationen i kommunen.  

För att utnyttja staden optimalt sker en stadsförtätning, vilket i sin tur 
medför trängsel och luft problem i de centrala delarna. Det kan uppstå en 
konkurrens om samhällets faciliteter såsom parker, idrottsanläggningar, 
skolor etc. Stadsförtätningen innebär att fler personer kan drabbas vid 
olyckor eller andra händelser då persondensiteten ökar i stadskärnan.  

Antalet larm kan även förväntas öka i inom de förtätade områden. Det 
kommer ställa nya krav på räddningstjänsten som måste utarbeta nya 
insatsmetodiker för att klara av insatser i höga byggnader. Trafiksituationen 
kommer försvårad framkomst och tillgänglighet vid utryckningar på grund 
av trängsel och förtätad stadsmiljö. 

En annan trend är att medelklassen flyttar ut i ytterområdena. Detta medför 
att kraven på ett ökat servicebehov inom dessa nya expansionsområden. Det 
gäller både privata och kommunala aktörer som måste bygga ut servicen för 
att möta medborgarnas förväntningar i dessa områden. 

4.4 Positionering i fler och större regioner 

Trenden är att allt fler kommuner och andra aktörer börjar söka samarbete 
för att möta framtidens behov. I närområdet sker detta på olika nivåer såsom 
att starkare samhörighet inom ”Familjen Helsingborg” och 
Öresundsregionen.  

Det kan även ske genom bildandet av förbund eller att kommunala bolag 
arbetar över kommungränserna. Inom räddningstjänsten skapades förbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst som driftsattes den 1 januari 2015. I 
förbundet ingår tre kommuner, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. 
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En ökad konkurrens skapar behov av samarbete för profilering både vad 
avser befolkningstillväxt och företagsetableringar inom den egna regionen. 
Det tätare samarbete mellan kommunerna kräver en stor medvetenhet och 
vilja inom både den politiska- och tjänstemannaledningen för att nå 
framgång.  

Utvecklingen ställer stora krav på att samhället ökar sin förmåga att utnyttja 
befintliga resurser optimalt. Ett utökat samarbetet ökar förmåga ytterligare 
där resurserna sambrukas inom olika sektorer och tvärsektoriellt. 

En tydlig trend är att arbetsmarknadsregionen ökar i takt med utbyggnaden 
av infrastrukturen. Det medför en ökad grad av antalet resande, vilket ställer 
krav på kapaciteten på vägarna och inom kollektivtrafiken. 

Båstad har en kontinuerlig befolkningsökning, företagsetablering och 
bostadsutbyggnad. En ökad näringslivsetablering i kombination med 
befolkningsökningen kommer att medföra en ökad belastning inom 
trafiksystemet i Skåne nordväst. Detta kan leda till fler olyckor och 
belastning på vägnätet. 

4.5 Uppkoppling och sammankoppling 

Uppkopplingen och sammankopplingen omfattar både fysisk- och 
digitalkommunikation. Stadsförtätningen kan leda till trafikproblem i 
centrala städerna samtidigt som andelen personer med bil minskar. Detta 
ställer stora krav på kollektivtrafiken där boende och näringslivsverksamhet 
nära tågstationer blir attraktivt. Problemet är att det ökade behovet av 
godstransporter kan medföra förseningar i pendlingstrafiken då systemen är 
hårt belastade. 

Stadsförtätning ger ekonomiska vinster i infrastrukturen, vilket beror på 
korta avstånd och att faciliteterna hanterar många personer samtidigt. Detta 
kan omfatta investeringar i vatten, avlopp, energi och digitala ledningsnät. 

Kravet på den digitala kommunikationen ökar i samhället och ställer stora 
krav på nätverkstillgång och stabilitet i systemen. Detta ökar flexibiliteten 
och skapar goda förutsättningar för att arbeta på distans En stabil och säker 
digital kommunikation kommer bli en viktig del i konkurrensen för en ökad 
befolkningstillväxten och företagsetableringen inom regionen. 

En mer komplex och systemberoende infrastruktur kan vid störningar och 
avbrott orsaka större samhällsstörningar med stora konsekvenser som följd. 
Detta ställer större krav på reservsystem och en redundans för att skapa en 
robust samhällsfunktion.  
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4.6 Slaget om kompetens 

Samhället blir allt mer komplext och tillgången på kunskap och kompetens 
kommer att bli avgörande vid etablering och utveckling inom såväl 
näringslivet som i offentlig sektor.  

Detta försvåras ytligare då trenden är att viljan att flytta har minskat i 
samhället, vilket medför en ökad andel högutbildade bosätter sig i attraktiva 
geografiska områden. För att möta konkurrensen ställs höga krav på 
attraktiva miljöer, god infrastruktur, upplevelser och bra 
utbildningsmöjlighet. Bristen på kunskap och kompetens kommer i 
framtiden vara beroende av arbetskraftsinvandring. 

Städer med stora multiinternationella företag kan drabbas hårt beroende på 
att företaget i förhållandevis lätt flytta sin verksamhet till annan plats. Detta 
kan skapa en hög arbetslöshet i framför allt mindre orter, vilket i sin tur kan 
generera en befolkningsminskning då anställda söker sig till område med 
kvalificerade arbetsplatser. 

Kommunerna kan i framtiden få svårt att rekrytera kvalificerade 
medarbetare på grund av hårdnande konkurrens. Det kommer ställa stora 
krav på att verka för att bli en attraktiv arbetsgivare. För att nå framgång 
måste den anställdes behov beaktas och skapa mervärde utöver lön med 
flexibel arbetstid, utbildning och kompetensutveckling, digitala hjälpmedel 
etc.  

Arbetsgivaren måste även skapa en variation i tjänsten med nya utmaningar 
och karriärvägar inom verksamheten. Även arbete med mångfald och 
jämställdhetsfrågor kommer att blir viktiga. I större organisationer ökar 
möjligheten att uppfylla dessa kriterier både vad avser specialisering och 
karriärutveckling. 

4.7 Det gränslösa arbetet 

Arbete och fritid har varit två åtskilda sfärer under 200 års tid. Idag är det 
höga krav både privat- och yrkesmässigt, vilket leder till konflikter mellan 
de två sfärerna. Detta ställer utökade krav på flexibla arbetstider och deltid, 
distansarbete etc. Även möjligheten till att arbeta på distans är en 
förutsättning för att minska konflikten mellan arbeta och fritid. Detta kräver 
en god digital kommunikation i samhället för att möjliggöra en ständig 
uppkoppling och kravet ökar på att de anställda har tillgång till digitala 
hjälpmedel för att öka flexibiliteten. 

Baksidan med en utökad flexibilitet är en ökad risk för psykisk ohälsa. Det 
ställer krav på välutbildade chefer och en god företagshälsovård för att 
upptäcka och hantera eventuell psykisk ohälsa. I annat fall kommer 
organisationen att försvaga sin kapacitet då konkurrensen om kvalificerad 
arbetskraft är hög. 

  

523

523



 

22 
 

Individen bestämmer i större utsträckning förutsättningarna för 
verksamheten och ställer större krav på tillgänglighet till service med 
utökade öppettider. Kommunerna får eventuellt utöka öppettider efter 
normal kontorstid för att ge service till medborgarna. Ett komplement är att 
utveckla utbud av interaktiva tjänster och nättjänster. I en större organisation 
ökas möjligheten till att leverera flexibla tjänster till medborgaren. 

4.8 Jag-individens behov banar vägen 

Trenden är att produkter i större omfattning måste anpassas utifrån 
individens önskemål där kraven på tillgänglighet, valfrihet och service ökar. 
Balans mellan tillgängliga tjänster, service på nätet och personliga kontakter 
kommer bli allt viktigare. Detta förutsätter bland annat att tjänster ska kunna 
utföras enkelt och säkert via nätet samt krav på ökad tillgänglighet utanför 
normal kontorstid.  

För att följa samhällsutvecklingen och identifiera framtidens behov måste 
nya arbetssätt utvecklas i dialog med invånarna. Inspelen från medborgarna 
ska kunna påverka verksamhetens tjänsteutbud och inriktning. Detta 
kommer ställa stora krav på både den offentliga sektorn och näringslivet där 
en storskalighet och samarbete kommer underlätta samt bidra till 
kostnadseffektiva lösningar. 

4.9 Leva livet, nu ska jag (upp)leva livet  

En förändring har skett i samhället där materiella ting har minskat i värde 
till förmån för upplevelser där individens minnen består. Detta har medfört 
att upplevelser är en starkt växande industri inom näringslivet. Effekterna 
har även nått turistnäringen som har utökat sitt utbud av upplevelser. 
Eventen är oftast kopplade till kultur, kreativitet och innovation. 
Konsumenterna är beredda att betala mer för aktiviteter som ger högre 
upplevelsefaktor, bestående minne och en hög grad av aktivt deltagande. 
Upplevelser bör i större omfattning erbjudas i den dagliga verksamheten, 
vilket kan omfatta utbildning, event och andra möten med medborgaren. 

4.10 Vad händer med vårt klimat? 

Offentliga organisationer, företag och allmänheten har blivit mer 
klimatmedvetna där en miljöprofilering är en del av den framtida 
marknadsföringen. Ändå ökar avfallsmängder och Västvärlden förbrukar 
betydligt mer än sin beskärda del av jordens resurser. Detta kommer få 
konsekvenser på samhället. 

Klimatförändringarna påverkar samhället både på kort och lång sikt. 
Medeltemperaturen i världen har på 100 år ökat med 0,8 grader. Effekterna 
kan bli översvämningar, torka, stormar och nya sjukdomar. När 
temperaturen på jorden stiger blir vattnet varmare och tar större plats, vilket 
kan leda till höjda havsnivåer. 
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Rikligare nederbörd är också att vänta eftersom varmare luftmassor 
innehåller mer vatten. Klimatförändringarna skiftar över året där 
nederbörden generellt ökar vintertid. På sommaren kan även frekvensen av 
kraftiga åskoväder öka med rikliga nederbördsmängder och 
översvämningar.  

Temperaturförändringen kan även leda till en ökad risk för torka och 
värmeböljor som i sin tur kan leda till kraftiga bränder i skog och mark. 
Långvariga värmeböljor kan även orsaka en hög dödlighet i känsliga 
befolkningsgrupper som barn, äldre och fysiskt svaga personer i samhället. 

Förändringen medför även att stormar kan bli mer kraftfulla i ett varmare 
klimat. Sammantaget behövs en ökad beredskap och planering då påverkan 
på samhällets infrastruktur kan bli stor. Konsekvenserna av de 
väderrelaterade händelserna kan omfatta både liv, egendom och att 
ekologiska värden tar skada. Förmågan kan ökas genom ett samgående till 
större verksamheter och tvärsektoriella samarbete med andra aktörer för att 
utnyttja samhällets samlade resurser optimalt. 
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5 Körtidsanalys 
Körtidsanalysen bygger på befintligt vägnät och gällande 
hastighetsbestämmelser och simuleras i en GIS-modell. Resultatet redovisar 
hur långt en styrka når inom angiven tidsgräns från larm. Detta innebär att 
tidsgradienterna omfattas av anspänningstid och körtid. Beräknad 
anspänningstid för deltid uppgår till 5 minuter. Vid framkomst tillkommer 
även angreppstiden som kan variera med avseende på objektets komplexitet 
och uppgår normalt till någon minut till ett antal minuter. 

 

 
 
Bild 5.1 Körtidsanalys för de tre deltidsstationerna i Båstad kommun 
I kommun finns tre deltidstationer placerade i Båstad, Torekov och Förslöv. 
Körtidsanalysen visar att dessa tre orter nås av en räddningsinsats inom  
10 minuter. Västra Karup, Grevie och Östra Karup nås av en insatsstyrka 
mellan 10-15 minuter. De områden som har sämst täckning är Hallands 
Väderö, Hovshallar, Glimminge plantering och några små områden på 
Hallandsåsen.  

Hallands Väderö är den plats där insatstiden kan variera mest beroende på 
att båttransport krävs för en räddningsinsats. Under sommartid vistas många 
personer på ön. Det finns några enstaka hus där det kan bo sommargäster i 
men merparten är besök över dagen när Väderöbåtarna är i trafik. Med 
undantag från Hallands Väderö nås hela det geografiska området inom  
10-20 minuter efter inkommit larm.  

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs brandstation i Ängelholm eller 
Örkelljunga har en marginell täckningsgrad in i Båstads insatsområde inom  
10-15 minuter med undantag från Förslöv och söderut. Motsvarade gäller 
för brandstationen i Laholm som endast kan verka i insatsområdet inom  
10-15 minuter i Östra Karup.  
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Bild 5.3 Körtidsanalys från Ängelholm 
Brandstationen i Ängelholm når Båstads södra delar inklusive Förslöv och 
E6 upp till motellet på Hallandsåsen inom 10-15 minuter från larm. 
Täckningsgraden till Vejbystrand är likvärdig mellan stationen i Ängelholm 
och Förslöv. Detta beror till stor del på att Ängelholm är en heltidsstation 
med en anspänningstid på 90 sekunder och Förslöv är en deltidsstation med 
5 minuters anspänningstid. 
 

Tabell 5.2 Körtider för insatsledare placerad i Laholm eller Ängelholm 
Vid halvårsskiftet kommer den gemensamma insatsledaren med Laholm att 
bemannas av två befäl från respektive kommun. Detta innebär att insatstiden 
för insatsledaren förkortads varannan vecka inom Båstads geografiska 
område där hela kommunen täcks med körtider inom 15 minuter. 

Väljer fler kommuner att gå in i Räddningstjänsten Skåne Nordväst kan det 
bli motiverat med en effektivisering genom att placera en insatsledare i 
Ängelholm som åker inom förbundets norra delar. De aktuella kommunerna 
förutom Båstad är Åstorp, Klippan, Perstorp och Laholm.  
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Vid en analys avkörtiden exklusive anspänningstiden beräknat från 
brandstationerna är insatsledaren från Laholm snabbare till Östra Karup och 
centralorten Båstad. I området kring Torekov är insatsledaren på plats 
samtidigt oavsett placering medan övriga delar av Båstads geografiska 
områden nås snabbare av en insatsledare placerad i Ängelholm. 

Hela området täcks av en insatsledare från dessa kommuner inom  
33 minuter inklusive en anspänningstid på 1,5 minuter från både Laholm 
och Ängelholm.  
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6 Beskrivning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Ett kommunalförbund är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan 
mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen. Juridiskt är ett 
kommunalförbund att likställa som en kommun. Ett kommunalförbund ska 
ha en förbundsordning som innehåller närmare bestämmelser om förbundet. 
Denna ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.  

Förbundsordningen är vid sidan av bestämmelserna i kommunallagen det 
dokument som reglerar förhållandena i ett kommunalförbund. I 3 kap. 28 § i 
kommunallagen anges vilka frågor förbundsordningen ska reglera. 
Uppräkningen i paragrafen reglerar inte exklusivt innehållet i en 
förbundsordning utan anger de frågor som måste regleras. Innehållet i de 
olika punkterna är det förbundsmedlemmarna som bestämmer. De beslutar 
också om ändringar i förbundsordningen. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga) i 
siffror: 

 Omfattar ca 185 000 invånare 
 Yta, ca 1086 km² 
 Myndighetsutövning och administrativ personal 65, operativ 

personal heltid 115, operativ personal deltid 80. Totalt ca 260 
medarbetare. 

 4 heltidsstationer, 5 deltidsstationer samt 3 räddningsvärn. 
 Övningsfält och utbildningsanläggning. 
 Ekonomisk omslutning ca 180 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.1 Förbundets geografiska område 
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6.1 Förbundets vision  

Olyckorna ska vara få och små! 

6.2 Strategi 

Verksamheten skall inriktas mot att, i samverkan, skapa trygghet för de som 
bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Förbundet ska utifrån sitt 
kompetensområde och i kontinuerlig samverkan bidra till en ökad 
riskmedvetenhet, minskad sårbarhet och färre olyckor och skador i 
samhället. 

6.3 Uppdrag (grund- och tilläggsuppdrag) 

Förbundets grund- och tilläggsuppdrag framgår av förbundsordningen. 
Uppdragsbeskrivningen enligt nedan visar hur förbundet väljer att tolka eller 
att förtydliga dessa uppdrag. Förbundets uppdrag är att inom förbundets 
kompetensområde och i samverkan med medlemskommunerna; 

 Förebygga olyckor och bränder. 
 Genomföra effektiva räddningsinsatser, tillsyn och kontroll. 
 Utvärdera och genomföra olycksundersökningar. 
 Utbilda och informera. 
 Stödja kommunens krisberedskap och krishanteringsarbete. 
 Stödja i plan- och byggprocessen 
 Genomföra tilläggsuppdrag via särskilda avtal med respektive 

medlemskommun. 

6.4 Styrning och ledning av förbundet 

Förbundet har sitt säte i Ängelholm och huvudkontor på brandstationen 
Bårslöv i Helsingborg. Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna 
tillsatt förbundsdirektion. Verksamheten regleras av en förbundsordning, se 
bilaga, som ställer upp de grundläggande och av medlemmarna fastställda 
ramarna samt den ekonomiska fördelningen för verksamheten. Ambition är 
att förbundet ska styras med vision, mål och strategier. Allt med en långt 
gående delegation i ansvar, beslut och genomförande.  

6.5 Förbundsdirektion 

Direktionen består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och ersättare 
utses från respektive medlem med fördelning enligt nedan. 

Helsingborgs stad  3 + 3  
Ängelholms kommun  2 + 2  
Örkelljunga kommun  2 + 2  

Ledamot ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i 
medlemskommunen. Mandattiden är fyra år och räknas från och med året 
efter allmänna val har hållits, till och med det fjärde året efter det allmänna 
valet. Ordförande i direktionen utses av Helsingborgs stad.  
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Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina övriga ledamöter 1:e 
vice och 2:e vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika 
kommuner. Direktionens uppgift är att vara beslutande församling och 
samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter. 
Direktionens arbete regleras via ett reglemente för Direktionen. 

6.6 Presidiet 

Består av ordförande och de två vice ordförande för förbundet. Presidiets 
roll är att förbereda Direktionens möten. 

6.7 Medlemmarnas samråd 

Av förbundsordningen kan utläsas att ”Medlemmarna i förbundet ska minst 
en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen och bland annat 
pröva gällande bestämmelser om kostnadsfördelning och andel i tillgångar, 
samt vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen till 
direktionen.” 

”Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun företräder 
medlemskommunen om inget annat beslutats. Sammankallande är 
kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga kommun. ” 

6.8 Nuvarande organisation 

Följande förutsättningar gäller för förbundet: 

 Kunna växa i linje med antalet medlemskommuner. 
 Varje station/distrikt ska i samverkan klara av hela uppdraget i sitt 

område, utifrån riskbild, dock inte uppdrag som kräver 
specialistkompetens eller specialutrustning. 

 Ska ses som en helhet. 
 En tydlig/enkel linjeorganisation med tydliga rapporteringslinjer och 

ansvarsfördelning. 
 Lägsta chefsnivå är distriktschef. 
 Förbundsdirektör är tillika räddningschef. 
 Antalet underställda för varje chef får inte vara fler än max 15-20. 
 All personal inklusive stödfunktioner ska vara engagerade i hela 

uppdraget (24/7). 
 

 
Tabell 6.2 Principskiss över nuvarande organisation  
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6.9 Förbundets målbild 

Förbundet arbeta efter en övergripande målbild som är en tolkning av de 
intentioner som låg till grund för förbundets bildande. Målbilden beskrivs 
med rubriker enligt nedan. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ska växa och fler medlems-
kommuner ska ansluta sig  
Inriktningen är att samtliga kommuner i Skåne nordväst ska ansluta sig till 
förbundet och till den gemensamma samverkanscentralen. Detta för att 
skapa en helhetsbild av allt från avvikelser, olyckor till större 
samhällspåverkan för att bidra till en ökad trovärdighet, effektivitet och 
trygghet för medborgarna. Förbundet ska även ta initiativ till en ökad 
samverkan och deltagande i de kommunala krisberedskapsfrågorna. 

En effektivare räddningstjänst som fokuserar på det förebyggande 
arbetet 
Verksamheten ska verka för ett bra förebyggandearbete och en väl 
förberedd operativ organisation för att möta den regionala riskbilden. 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 förebyggande som operativt. 

Förbundet ska kunna möta framtidens utmaningar 
För att möta framtidens utmaningar ska förbundet ha en hög kompetens med 
specialister 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 internationellt inom vårt verksamhetsområde. 

En attraktiv arbetsgivare som speglar samhället 
Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som speglar samhället genom 
att ta tillvara medarbetarnas kompetens. En förutsättning 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. 

En räddningstjänst och ett varumärke som medborgaren och 
medarbetarna kan vara stolta över 
Vi ska alltid utgå från vår värdegrund med öppenhet, bra bemötande och 
professionalism för att skapa ett förtroende både mot medborgarna och inom 
organisationen. Vi ska visa en stor öppenhet och värdera alla likvärdigt där 
alltid medborgaren sätts i fokus. 
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Ett modernt förbund 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 transparent förhållningssätt samt en god kommunikation. Vi ska 
därför vara aktiva på vår hemsida, sociala medier samt utveckla e-tjänster 
och appar för att underlätta för medborgaren. 

Förbundet ska arbeta för att miljöbelastningen är så låg som möjligt 
inom vårt verksamhetsområde 
Vi ska både i vardagen och vid insatser arbeta för att minska 
miljöbelastningen i vår verksamhet. Vi ska även stödja kommunerna i 
arbetet med att klimatanpassa vårt samhälle så att störningarna blir så små 
som möjligt vid väderrelaterade händelser. 

Med vår samlade kompetens ska förbundet aktivt delta för att skapa ett 
tryggt och robust samhälle. Det blir verklighet genom att vi engagerar oss 
och utvecklar arbetet med:  

 Trygghetsskapande aktiviteter/nätverk med kommuner, lokalpolis, 
Region Skåne, Länsstyrelsen, andra myndigheter och 
samhällsviktiga aktörer, föreningar och företag. 

 Skol- och företagsutbildningar. 
 Olika ”sociala projekt” såsom STARK och MBU.  

6.10 Förbundets ska kunna möte framtidens utmaningar 

Förbundet ska ha en hög kompetens inom hela arbetsområdet. En större 
organisation ger naturligt en robust organisation med möjlighet även till 
spetskompetens för att stödja organisationen och kommunerna. Framförallt 
gäller det inom: 

 Förebyggande brand- och olycksskydd. 
 Metodutveckling av operativ räddningstjänst. 
 Olycks- och insatsutvärdering. 
 Kommunal krisberedskap enligt LEH (Lagen om Extraordinära 

Händelser). 
 Förbundet ska aktivt delta och stödja FOU (forskning och 

utbildning) nationellt och internationellt inom de områden som 
förbundet verkar inom. 

 Förbundet ska löpande delta i och utföra egna omvärlds- och 
trendanalyser för att proaktivt kunna möta framtidens riskbild. 
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6.11 En attraktiv arbetsgivare som speglar samhället 

För att kunna vara en organisation som är intressant för nuvarande och 
framtida medarbetare måste vi göra den till en attraktiv arbetsplats med en 
väl förankrad värdegrund och en arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas 
kompetens. Organisationen ska på sikt spegla samhället med ökad 
mångfald, vilket ska ske genom att vi aktivt söker medarbete som är kvinnor 
samt personer med utomnordisk bakgrund. För att vi ska vara attraktiva och 
lyckas som arbetsgivare måste vi ha följande synsätt: 

 Se medarbetaren som en individ och resurs. 
 Varje individ får och kan ta ett eget ansvar, egna initiativ och 

förverkliga sig själv i linje med förbundets mål. 
 Arbeta med löpande kompetensutveckling. 
 Flexibel syn på arbetstid och organisation.  
 Högt ställda krav på en bra arbetsmiljö och ett hälsofrämjande arbete 

för all personal. 
 Ett bra ledarskap skapar engagemang, utveckling och trivsel. 

Förbundet ska vara en modern IT-arbetsplats. Medarbetarna ska uppleva att 
våra system stödjer vårt sätt att arbeta. Vi ska erbjuda våra medarbetare 
modern och attraktiv arbetsplats genom tillgång till system oavsett den 
fysiska platsen vi befinner oss på.  

6.12 En räddningstjänst och ett varumärke 

Förbundet ska utifrån sin värdegrund agera med; öppenhet, bra bemötande 
och professionalism.  

 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 med medborgarens bästa i tankarna. 

 Professionalism, vi fullföljer våra uppdrag genom handlingskraft, 
egna initiativ och tydlig kommunikation. Vi tränar och tar tillvara på 
erfarenheter för att vara skickliga, effektiva och ge rätt hjälp i rätt 
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. 

6.13 Ett modernt förbund i samverkan 

Förbundet är en nyfiken och förändringsbenägen organisation med vilja att 
utvecklas. Medborgarnas förväntningar ska överträffas genom den service vi 
erbjuder. Förbundet ska på så sätt skapa mervärde för medborgarna och 
medlemskommunerna. 

Förbundet ska ha ett öppet och transparant förhållningssätt i det som görs 
och levereras. Förbundet ska kommunicera bland annat via sociala medier 
på ett sådant sätt att förbyggandebudskapet blir tydligt, lätt att förstå och lätt 
att ta till sig. Genom utveckling av e-tjänster och appar bidrar vi till större 
öppenhet och ökad tillgänglighet.  
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För att uppnå en ökad trygghet i regionen behöver vi samverka med övriga 
räddningstjänster, organisationer, kommuner, samhällsviktiga aktörer, 
myndigheter och företag som har kopplingar till Skåne och nordvästra 
Skåne i synnerhet.  

6.14 Arbeta för en låg miljöbelastning 

Miljö- och klimatfrågorna påverkar oss i hög grad. Förbundets medarbetare 
ska vara aktiva för att minska miljöbelastningen i det dagliga arbetet. 
Förbundet ska också vara ett stöd för kommunerna i de åtgärder som måste 
vidtas för att möta konsekvenserna av klimatförändringarna. 
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7 Synergieffekter med ett medlemskap i förbundet 
Den politiska målsättningen vid bildandet av förbundet Räddningstjänsten 
Skåne nordväst är att få en effektivare organisation där resurserna kan 
användas optimalt i uppdraget att skapa en tryggare region.  

Vid en stordrift uppstår ömsesidiga synergieffekter och effektiviseringar 
som är svårt att åstadkomma inom den egna organisationen. Det är viktigt 
att ta tillvara och utveckla styrkorna hos respektive lokal räddningstjänst 
som väljer att gå med i förbundet 

7.1 Administrativa vinster 

Förbundet styrs av förbundsordningen där direktionen definierar vision, 
övergripande mål, kärnuppdrag och tilläggsuppdrag. Detta medför en ökad 
självständighet och fokus på uppdraget utifrån verksamhetsstyrningen av 
förbundet. Det ger även snabbare och kortare beslutsvägar, vilket minskar 
administrationen då direktionen utgör både kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i förbundet.  

Ett förbund kan bygga en stark ledning vad avser både politisk styrning och 
styrning av verksamheten på tjänstemannanivå. Ledningen får tillgång till 
specialisttjänster och olika stabsfunktioner för att underlätta driften, 
styrningen och utvecklingen av förbundet för att skapa en effektiv 
organisation. Hög kunskap i organisationen medför bra beslutsunderlag för 
den politiska ledningen i de strategiska frågorna. Detta medför väl 
genomarbetade förslag, vilket leder till en trygghet hos politikerna i 
beslutsprocessen.  

En stor synergieffekt är att organisationen får tillgång till kvalificerade 
stödfunktioner inom olika verksamhetsområdena. Detta innebär en 
administrativ effektivisering där brandpersonalen kan lägga fokus på 
kärnuppdraget inom förbundet.  

Förbundet har en väl dimensionerad HR-funktion som stödjer 
verksamheterna i förbundet. Förbundet har gemensamma verksamhets- och 
stödsystem inom personal, ekonomi etc. vilket underlättar uppföljningen av 
måluppfyllelsen. Detta är även en grundförutsättning för att utveckla 
verksamheten men även för att fånga upp avvikelser i samhället med behov 
av riktade insatser. 

Idag sker en bred samverkan i ett antal olika arbetsgrupper inom 
räddningstjänsten i Skåne nordväst. Arbetsgrupperna blir oftast stora till 
numerären då samtliga kommuner ska vara representerade. Detta tar stor 
kraft från framförallt de mindre kommunerna på grund av fåtalet 
dagtidsanställd personal med breda arbetsuppgifter. Arbetsgrupperna kan 
minskas i förbundet då personalen representerar samma organisation. Detta 
skapar en enklare administration och frigör arbetstid till kärnverksamheten. 
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Den centrala ledningen inom förbundet ansvarar för att alla 
medlemskommunerna kontinuerligt har en uppdaterad risk- och 
sårbarhetsanalys samt handlingsprogram som styr verksamheten. 
Direktionen har ett ansvar att kontinuerligt följa upp målen och 
inriktningsbesluten i förbundets handlingsprogram. Detta innebär en 
minskad belastning för Båstad kommun vid en medverkan i förbundet. 

7.2 Ekonomi 

Syftet med förbundsbildningen är att skapa en effektivare och mer 
resursstark organisation inom befintlig ekonomisk ram. Vid ett samgående 
kommer en del tjänster att bli dubblerade, vilket kan ge långsiktiga 
rationaliseringsvinster. Vid vakanser kan tjänsterna omvandlas och tillföras 
till andra funktioner/verksamheter för att stärka organisationens kompetens 
och förmåga. 

Idag gör respektive kommun upphandlingar och skriver ramavtal med olika 
leverantörer. Ramavtalen omfattas sällan av specifik utrustning för 
räddningstjänsten. Ett förbund får bättre möjlighet till lägre prisbild på 
specifik utrustning då upphandlingarna kommer att omfattas av större 
volymer. 

En större organisation ger möjligheter till en ökad flexibilitet och aktiv 
personalplanering, vilket kan medföra att antalet övertidstimmar kan 
reduceras för verksamheten. Vid övertalighet kan personal användas för att 
täcka vakanser på andra stationer/kommuner eller utföra andra 
arbetsuppgifter inom organisationen. 

Idag regleras vissa specialtjänster i civilrättsliga avtal mellan 
räddningstjänsterna. Det innebär att antalet avtal kan reduceras för de 
kommuner som väljer att medverka i förbundet. 

En fördjupad samverkan mellan räddningstjänsterna inom familjen 
Helsingborg har reglerats via ett civilrättsligt avtal sedan 1995.  

7.3 Personal och kompetens 

Medarbetarna vid mindre räddningstjänster arbetar oftast med breda 
uppgifter för att hantera verksamhetens dagliga drift. Det finns sällan 
ekonomiskt utrymme till att anställa andra kompetenser som stöd till 
verksamheten. Vid en medverkan i förbundet ökas möjligheten till 
specialisering vilket ökar kvalitén i uppdragen gentemot den enskilde. Detta 
medför även en högre stimulans och utveckling för den enskilde 
medarbetaren med karriärmöjligheter inom den egna verksamheten. Det är 
viktigt att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare dels för att 
behålla befintlig kompetens samt för att få ett stort urval vid nyrekrytering. 

Det finns stora samordningsvinster vid nyrekrytering av personal där 
processen samordnas centralt. Idag sker detta i respektive kommun, vilket 
innebär både en kostnads- och tidsmässig effektivisering. 
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Ett medlemskap i förbund medför även ökade möjligheter att driva projekt 
och utvecklingsarbete. Detta i syfte att utveckla förbundet 
Räddningstjänsten Skåne nordväst. En synergieffekt är att förbundets 
organisation medger flexibla personallösningar t.ex. kombitjänster eller 
tillfälliga omplaceringar, vilket medför en utveckling av medarbetarna 
genom ny kunskap och stimulans. 

Förbundets organisation kommer att ha en hög flexibilitet där verksamheten 
lätt kan omprioriteras vid akuta behov. Det skapar även bra förutsättningar 
för flexibla lösningar och uthållighet med personalförflyttning mellan 
stationerna/kommunerna för att minska kostnaderna vid underbemanning. 
Detta genererar i sin tur en utveckling av medarbetaren och förståelse för 
verksamhetens inriktning. 

Vid ett samgående kommer en likriktning att ske med avseende på 
kompetenskrav för olika befattningar samt gemensamma policys, 
styrdokument och riktlinjer. Detta underlättar och effektiviserar arbetet både 
vid operativa insatser och i det förebyggande uppdraget. 

Inom räddningstjänsten Skåne nordväst finns ett antal specialistkompetenser 
som vid ett inträde finns i en och samma organisation. Detta medför att 
ökade möjligheter till att vidareutveckla och förädla dessa spetsfunktioner. 

Vid en förbundsbildning öppnas även nya möjligheter att anställa personer 
med annan bakgrund t.ex. inom information, HR, ekonomi, juridik 
beteendevetenskap etc. som den enskilde räddningstjänsten ej har möjlighet 
att tillföra verksamheten i egen drift. Detta kan ske genom att dubblerade 
tjänster på sikt omvandlas till nya tjänster för att möta samhällets framtida 
behov. 

7.4 Verksamhetsmässiga vinster 

Nuvarande räddningstjänst har många starka sidor som måste tillvaratas och 
utvecklas i förbundet. Detta innebär att förbundet kommer att få tillgång till 
ett antal specialisttjänster och uppdrag inom både den operativa och 
förebyggande verksamheten. De goda exemplen kan vidareutvecklas och 
implementeras i de övriga kommunerna för att möte framtidens behov för 
att skapa ett säkert och tryggt samhälle. Det kan omfatta uppdrag som att 
aktivt arbeta mot riskutsatta grupper, anlagd brand i skolan, ungdomar på 
glid, medverka i samhällsplaneringen för att skapa ett robust samhälle etc. 

I förbundet skapas förutsättningar för effektivare och flexiblare insatser med 
hjälp av gemensam metodik, insatsstöd, övning och utrustning. Detta 
omfattar även den operativ ledningsorganisation som likriktar och tydliggör 
strukturerna vid större insatser. 

Förbundet kommer att öka förutsättningarna till redundans och 
kontinuitetsplanering. Vid större händelser med långa tidshorisonter ökas 
förutsättningarna att skapa en uthållig organisation över tiden för att lösa 
den uppkomna situationen. Detta gäller även i det förebyggande arbetet där 
omprioriteringar lätt kan genomföras efter samhällets behov. Detta medför 
att en prioritering kan genomföras så att Båstad uppnår målen enligt 
upprättad tillsynsplan. 
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Det uppstår även samordningsvinster i det dagliga arbetet med en 
gemensam kompetensutveckling av egen personal och externutbildning på 
Brandoramas utbildnings- och övningsanläggning. Detta innebär att vissa 
övningar kommer att genomföras på Brandorama efter normal arbetstid på 
kvällar alternativt helger. Övrig utbildning och övning sker på den lokala 
orten. Personal från enheten Kvalitetssäkring stödjer och/eller genomför 
utbildning med de operativa enheterna inom förbundet. 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska det finnas ett likvärdigt skydd i hela 
landet. Med en gemensam förebyggandeorganisation stärks likabedömning 
inom hela förbundet utifrån krav och riktlinjer vid myndighetsutövning, 
remisser, kontakter med företag etc. Detta skapar en ökad trovärdighet då 
samma krav gäller i samtliga medlemskommuner. Även om detta arbete 
redan idag bedrivs inom SOS-gruppen (skydd och säkerhet) kan respektive 
kommun tillämpa resultatet och riktlinjerna olika. Vid ett medlemskap 
gäller samma rutiner och arbetssätt i samtliga medlemskommuner inom 
förbundet. 

Kraften att medverka och delta i utvecklingen ökar inom förbundets 
organisation. Det kommer att finnas möjlighet att delta i nationella och 
internationella utvecklingsprojekt som tillför ny kunskap, stimulerar 
medarbetarna och marknadsför förbundet och medlemskommunerna. 
Kombinationen medför en effektivare verksamhet både inom det operativa 
och förebyggande området. 

Förbundet bistår Båstad expertstöd med olycksundersökning och vid behov 
sakkunnighetsutlåtande till polisen vid misstanke av brott. Förbundet 
kommer att ha en hög kompetens inom området för att utveckla och 
kvalitetssäkra verksamheten både ur ett operativt och förebyggande 
perspektiv. 

Larm- och ledningscentralen i Bårslöv (Samverkanscentral Familjen 
Helsingborg) kommer att omformas till en gemensam central för larm och 
ledning av kommunal räddningstjänst samt eventuellt en kommunal 
jourcentral för alla kommunerna i Skåne nordväst. Konceptet kommer 
innebära en helhetssyn gällande dagliga störningar/incidenter till 
extraordinära händelser i samhället. Allt för att öka tryggheten i 
kommunerna och ha en bra beredskap för stora händelser.  
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8 Ekonomiska förehavande i förbundsordningen 
Förbundsordningen styr Räddningstjänsten Skåne Nordväst ekonomi, kärn- 
och tilläggsuppdrag som är specifika för den enskilda medlemskommunen. 
Förbundsordningen måste skrivas om när ny medlem ansluter till förbundet. 
I befintlig förbundsordning beskrivs de ekonomiska förehavanden enligt 
kommande stycken. 

8.1 Budgetprocessen 

Förbundet ska årligen upprätta budget för förbundets verksamhet för 
nästföljande år samt en plan för de därpå två följande åren. 
Förbundsmedlemmarna ska innan förbundet upprättar förslag till budget ha 
kommit överens om budgetram och borgensram för kommande år. Detta ska 
ske senast i mars månad året innan budgetåret. Ambitionen är att sådana 
ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än 
ett år åt gången. 

Sammanträdet för fastställande av budgeten ska vara offentligt. Tid och 
plats för sammanträdet ska kungöras.  

8.1 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till 
förbundet.  

Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets 
tillgångar. 

Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet 
ska förvärvas för dess marknadsmässiga värde. Separata överlåtelseavtal ska 
upprättas mellan förbundet och respektive medlem.  

8.2 Fördelning av förbundets kostnader mm 

Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från 
medlemmarna.  

Till grund för medlemskommunernas bidragsandel ligger faktisk 
nettokostnad år 2012 vid uppstarten av förbundet för den verksamhet som 
enligt förbundsordningen ska bedrivas. Förbundets nettokostnader 2012 får 
fram till och med 2016 årligen räknas upp med arbetskostnadsindex eller 
liknande (med januari 2008 som basår) avseende lönekostnader samt 
konsumentprisindex för övriga kostnader (basår oktober månad 2011). 
Respektive medlems andel av ovan angivna bidrag är enligt nedan. 

Samma fördelningsgrund ska tillämpas för borgen eller andra förbindelser 
som medlemmarna ingår i förbundet. Om en förbundsmedlem önskar att 
räddningstjänsten i något avseende ska utformas eller dimensioneras på ett 
sätt som avviker från förbundets gemensamma ambitionsnivå, ska förbundet 
om möjligt tillgodose dessa önskemål.  
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Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av 
medlemmen. 

Förbundsmedlemmarnas bidrag betalas månatligen i förskott. 

8.3 Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala 
självrisken ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker 
ligga till grund för statsbidragsansökan. 

8.4 Taxor och avgifter 

Förbundsdirektionen beslutar om taxor och avgifter inom förbundets 
verksamhetsområde. Förbundet är skyldigt att omgående och skriftligen 
informera medlemskommunerna om fattade taxe- och avgiftsbeslut.  

8.5 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare 
samt förtroendevalda revisorer och revisorsersättare ska utgå i enlighet med 
Helsingborgs stads regler om ersättning till förtroendevalda.  
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9 Process för att gå in i förbundet 
Vid ett beslut om att fortsätta processen om en medverkan i Räddningstjänst 
Skåne nordväst enligt redovisad förstudie är det ett antal underliggande 
processer som måste startas upp. Första steget är att genomföra en 
ekonomisk genomlysning av befintlig organisation för att därefter fastställa 
en medlemsavgift i förbundsordningen för Båstad kommun. 

När medlemsavgiften är fastställd måste Båstad kommun fatta beslut om 
medverkan i förbundet. Nästa steg är revidera eller skriva om 
förbundsordningen som antas av fullmäktige i respektive medlemskommun. 
Därefter startas arbetet med att fasa in räddningstjänsten i Båstad till 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, enligt principschema nedan. 

  

Beslut om 
medlemsavgift 

Beslut om 
medverkan 

Revidering av 
förbundsordning 

Beslut om ny 
förbundsordning 

Beslut om nästa 
steg 

Förstudie 

Ny medlem i 
förbundet 

Förebyggande 
- - Tillsynsplan 

- Gemensamt objektregister 
- Delegationer 
- Kompetenssäkring 

Operativt 
- - Metodiker 

- Instruktioner 
- Insatsstöd 
- Larmplaner / DRH 
- Förmåga för typhändelser 
- Kompetensutvecklingsplan 

Grafisk Profil 
- - Profilkläder 

- Omskyltning stationer 
- Om märkning av bilar 

Personal 
- - Inrangeringsförhandlingar 

- Övergångsförfrågan 

Verksamhetsstöd 
- - Inventering fordon 

- Inventering fastigheter 
- Inventering materiell 
- Inventering av servicebehov 

IT stöd 
- - Gemensam IT-plattform 

- Deadalos 
- Utalarmeringssystem 
- Ekonomisystem 
- Personalhanteringssystem 

Ekonomisk genomlysning 
- - Befintlig budget 

- Investeringar 
- Fasta tillgångar 
- Pensionsskuld 
- Dolda kostnader 

Nytt 
Handlingsprogram/ 
verksamhetsplan 

Beslut 
Handlingsprogram/ 
verksamhetsplan 
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9.1 Verksamhetsövergång 

En verksamhetsövergång styrs av följande regelverk: 

 LAS, Lagen om anställningsskydd, (§ 6b) 
 MBL, Medbestämmandelagen 
 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 

Inför verksamhetsövergången får medarbetaren en förfrågan om övergång 
och kan då antingen acceptera övergången till räddningstjänstförbundet eller 
tacka nej. Tackar medarbetaren ja till övergång övergår anställningsavtal 
och anställningsförhållanden till förbundet. Medarbetare tar därmed med sig 
sin anställningstid från kommunen. 

Avstår den anställde att följa med i övergången, görs en 
omplaceringsutredning i den egna kommunen. Finns ingen ledig tjänst som 
medarbetaren har tillräcklig kompetens för uppstår arbetsbrist och 
medarbetaren kan komma att sägas upp.  

Inför verksamhetsövergången genomförs inrangeringsförhandlingar med de 
fackliga organisationerna vad gäller anställningsvillkor och vad som i övrigt 
ska gälla vid övergången till förbundet. 

Den tidigare arbetsgivaren har ett ansvar gentemot arbetstagaren för intjänad 
lön och andra ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före 
övergången. Inför en organisationsförändring är arbetsgivaren skyldig att 
genomföra en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 
AFS 2001:1. 
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10 Slutsatser och rekommendationer 
En växande region ställer nya krav på förmågan att möta framtida risker och 
innebär att samverkan inom säkerhets- och trygghetsområdet kommer att 
vara nödvändig på ett större plan än idag där såväl det förebyggande som 
det skadeavhjälpande arbetet värnas.  

Räddningstjänsten är i det regionala sammanhanget är en viktig aktör för att 
skapa ett hållbart och utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete. 
Dagens samarbete mellan räddningstjänsterna inom familjen Helsingborg 
har utvecklats långtgående inom ramen för vad som är möjligt genom 
nuvarande avtal. För att möjliggöra fortsatt utveckling och varaktiga 
samarbetsformer bedöms samarbetet nu vara moget för att ta ytterligare steg 
i att utveckla samverkan. Förstudien har kommit till följande slutsatser. 

 Motivet att gå med i förbundet ska i första hand inte ses ur ett 
ekonomiskt perspektiv utan ur ett verksamhetsperspektiv med de 
stordriftsfördelar som uppstår vid ett medlemskap. Vid ett 
medlemskap i förbundet får kommunen tillgång till en stor 
organisation med hög kompetens för att möta Båstads riskbild och 
de framtida utmaningarna samhället står inför. Ett medlemskap i 
förbundet kommer att innebära verksamhetsmässiga vinster och 
underlag för att effektivisera organisationen. Synergieffekterna som 
uppstår med ett medlemskap beskrivs under kapitel 7. 
 

 Väljer Båstad kommun att träda in i förbundet måste en ekonomisk 
genomlysning ske av verksamheten för att fastställa intäkterna och 
kostnaderna i den befintliga budgeten för räddningstjänsten i Båstad. 
Det handlar bland annat om budget, investeringar, fasta tillgångar, 
pensionsskuld, dolda kostnader etc.  

 
 Det finns många goda exempel som har utförts i de olika 

medlemskommunerna som kan vidareutvecklas och implementeras i 
Båstads kommun. Det kan omfatta olika sociala projekt för att agera 
istället för att reagera på olika händelser i samhället, som i sin tur 
genererar indirekta kostnadsbesparingar åt kommunen med mindre 
skadegörelse och/eller anlagd brand. Båstad har iförhållandevis en 
stabil social struktur men trenderna visar på att förhållandena snabbt 
kan förändras. 
 

 Ett annat utvecklingsområde är Samverkanscentral Familjen 
Helsingborg som en kommunal larm- och jourcentral. Syftet är att 
hantera hela hotskalan från avvikelse till olyckor och större kriser i 
samhället. Detta sker på en och samma nod med en obruten 
larmkedja där kommunernas beredskaper kopplas samman. Detta 
ökar kommunens förmåga att snabbt komma igång vid större 
händelser för att minska konsekvenserna och kostnaderna för 
samhället. Även förutsättningar för sambrukstjänster ökar både 
internt inom den egna kommunen men även att resurserna kan 
användas över kommungränserna.  
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 Förbundet kan även bistå kommunen i planeringen och den operativa 
ledningen av kommunala krisorganisationen vid extraordinära 
händelser som tilläggsuppdrag från den enskilda kommunen. 
Uppdraget definieras tillsammans med Båstad och kan skilja sig åt 
mellan de olika medlemskommunerna. En god planering och 
personkännedom i vardagen ökar förmågan till ett fördjupat 
samarbete vid större olyckor och kriser. 
 

 Ett annat utvecklingsområde är intelligenta nycklar som förbundet 
handlat upp. Syftet är att få tillgång till hela samhället via en nyckel 
och att få en säker hantering med en spårbarhet vem som besökt 
fastigheten. Förbundet har startat ett samarbete med Örkelljunga 
kommun om att alla med trygghetstelefon ska ha minst en 
branddetektor kopplad till systemet. Detta innebär att både 
hemtjänstpersonalen och räddningstjänsten kan larmas till objektet. 
För att öka accessen till vårdtagaren kommer ett gemensamt system 
med intelligenta nyckar att införas.  
 

 Idag sker en samverkan mellan räddningstjänsten i Båstad och 
förbundet inom både det förebyggande och operativa området. Med 
en gemensam organisation blir det lättare att optimera resurserna 
utifrån de lokala behoven. Vid akuta ärende kan omprioriteringar 
inom den egna organisationen lätt göras för att lösa den uppkomna 
situationen. Det omfattar både i det förebyggande och operativa 
arbetet inom förbundets geografiska område omfattas av riktade 
tillsyner, flera pågående insatser alternativt stora insatser, behov av 
kompetensutveckling, stora projekt, sjukskrivning, vakans etc. 
 

 Båstad räddningstjänst har för några år sedan gjort en översyn av 
verksamheten där den operativa organisationen minskats i både 
Förslöv och Torekov. Organisationens storlek innebär att de 
operativa enheterna har svårt att hålla sina insatstider vid övning, 
utbildning och information till enskilda eller vid tillsyn som 
genomförs med utryckande personal, kan därför anspänningstiden 
bli något längre än normalt för Båstad, Förslöv och Torekov. 
 

 Dagtidsorganisationen består av 5,0 tjänst en chef/räddningschef, en 
operativ chef, en brandinspektör, två materialförvaltare och en 50 % 
tjänst för administration. Fyra av tjänsterna ingår även i beredskapen 
som första insatsperson och styrkeledare alternativt insatsledare som 
delas med Laholm. Med tanke på många hotell och andra stora 
verksamheter är en person på tillsyn vad avser både Lag om skydd 
mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv vara ett minimi för 
att klara uppdraget. Detta visar sig då verksamheten har svårt att nå 
målet enligt antagen tillsynsplan för 2015.  
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Detta beror på att omprioriteringar har utförts till 
krisberedskapsområdet i kombination till högt satta mål i 
tillsynsplanen. Räddningstjänsten har sänkt målsättningen inför 
kommande verksamhetsår till en normal nivå jämfört med 
motsvarande kommunstorlek. Detta innebär att planen med största 
sannolikhet kommer att följas för verksamhetsåret. Vid ett 
medlemskap i förbundet hade denna omprioritering kunnat utföras 
samtidigt som målen enligt tillsynsplanen uppfyllts. 
 

 Väljer fler kommuner att utveckla samverkan eller att gå in i 
förbundet kan det bli motiverat att placera en insatsledare i 
Ängelholm som åker inom förbundets norra delar och närliggande 
kommuner. De aktuella kommunerna förutom Båstad är Åstorp, 
Klippan, Perstorp och Laholm. Vid en analys av körtiden exklusive 
anspänningstiden beräknat från brandstationerna är insatsledaren 
från Laholm snabbare till Östra Karup och centralorten Båstad. I 
området kring Torekov är insatsledaren på plats samtidigt oavsett 
placering medan övriga delar av Båstads geografiska områden nås 
snabbare av en insatsledare placerad i Ängelholm. Väljs en sådan 
lösning går det att effektivisera verksamheten med färre insatsledare 
än idag. 

En del tjänster enligt ovan kan avropas utan medlemskap i förbundet utifrån 
tillgängliga resurser inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Styrkan med 
en medverkan i förbundet är att verksamheten i kärn- och tilläggsuppdragen 
kommer att prioriteras då ansvaret är inom den egna organisationen. Detta 
medför att resurser lätt kan omfördelas efter behoven i de olika 
medlemskommunerna, vilket underlättas i en större organisation. Det kan 
omfatta verksamhetsstöd, förebyggande och operativa aktiviteter av akut 
karaktär.  

Medlemskapet innebär även en minskad känslighet vid 
långtidssjukskrivningar eller personalomsättning då det finns en stor 
bakomliggande organisation med en bred kompetens. Vid köp av tjänster 
från annan organisation är prisbilden i regel högre och svårare att budgetera 
jämfört med ett medlemskap i förbundet där uppdragen är klart definierade. 

Det är även större frihet att arbeta med utökade uppdrag inom trygghets- 
och säkerhetsområdet gentemot en medlemskommun. Kommunallagen 
definierar vilka uppdrag förbundet får utföra inom verksamhetens 
kompetensområde.   
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Vid näringsverksamhet ska denna drivas utan vinstsyfte och gå ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster åt medlemmarna i kommunen. Detta 
innebär att verksamheten endast får bedrivas i de kommuner som är anslutna 
till förbundet. 

Medlemskommunerna i ett kommunalförbund får därmed tilldela förbundet 
tilläggsuppdrag för att sköta kommunala angelägenheter. Detta innebär att 
ingen upphandling krävs för att överta uppdrag. När det gäller kommuner 
som inte medverka i räddningstjänstförbundet, klassas uppdragen som köp- 
och säljtjänster, vilket ej är tillåtet enligt Kommunallagen.  

10.1 Rekommendation 

Utifrån genomförd förstudie föreslås följande inriktning för Båstad 
kommun: 

 Båstad kommun fattar beslut om att gå med i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  

Blir det ett bifall på beslut om att medverka görs en gemensam tidsplan på 
när Båstad räddningstjänst ska överföras till förbundet. Att ingå i förbundet 
innebär följande: 

 Att de specificerade uppgifter som beskrivs i förbundsordningen 
lämnas över till förbundet men kommunens styrning, uppföljning 
bibehålls via förbundsordning, medlemsdirektiv samt 
förbundsdirektion. 

 Förbundet garanterar en modern organisation och en stabil ledning. 
 En förutsägbar ekonomi med stordriftsfördelar och en effektivisering 

av verksamheten. 
 Förbundets samlade kompetens kommer att bli tillgängligt i den 

dagliga driften. Det innebär en kvalitetsökning gentemot den 
enskilde medlemskommunen och mot medborgarna.  

 I förbundet kommer det att finnas en hög kompetens och flexibilitet 
där verksamheten lätt kan omprioriteras vid akuta behov.  

 Ett medlemskap innebär att förbundet bistår medlemskommunerna 
med Risk- och sårbarhetsanalys, handlingsprogram och stöd inom 
området krisberedskap. 
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Bilaga 1 
 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
1 Förbundets namn, medlemmar och säte 
Förbundet benämns Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Medlemmar i kommunalförbundet är Helsingborgs stad, Ängelholms 
kommun och Örkelljunga kommun. 

Förbundet har sitt säte i Ängelholm. 

2 Varaktighet 
Verksamheten ska fortgå på obestämd tid. Angående inträde av ny medlem, 
uppsägning och utträde samt likvidation, se punkterna 17, 18 och 19. 

3 Ändamål 
Kommunalförbundet ska under gemensam ledning hålla en för 
medlemmarna ömsesidig räddningstjänst samt därtill hänförligt 
förebyggande och angränsande verksamhet inom området samhällsskydd, 
räddning och beredskap, i ett för alla medlemmar lika grunduppdrag och i 
tilläggsuppdrag utifrån respektive medlems eller annan intressents behov.  

Samordningen under gemensam ledning inom kommunalförbundet syftar 
till att möta nya och ändrade krav lokalt och i regionen samt att mer 
kraftfullt kunna utveckla arbetssätt och erfarenhetsutbyte. 

Grunduppdrag för samtliga förbundsmedlemmar  

Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789). Detta 
fråntar inte medlemmarnas ansvar enligt denna lagstiftning i rollen som 
fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 

Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt förordningen 
(2010:1075).  

Kommunalförbundet är den nämnd som anges i lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar i enlighet med lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor samt förordningen (1999:382). Detta med 
undantag för medlemmarnas ansvar som avser miljö- och hälsoskyddsfrågor 
inom nämnda lag.  

Kommunalförbundet ska biträda medlemmarna i samhällsplaneringen 
genom att utifrån plan- och bygglagen (2010:900) bistå i plan- och 
byggprocessen. 

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag, se bilaga till denna 
förbundsordning. 
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Tilläggsuppdrag för förbundsmedlem eller annan intressent 

Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra tilläggsuppdrag åt 
förbundsmedlem samt annan intressent än förbundsmedlem under 
förutsättning att uppdraget överensstämmer med förbundets ändamål samt 
inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället 
ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 
samt grund- och tilläggsuppdrag. 

Efter särskild överenskommelse kan kommunalförbundet bistå 
medlemmarna med följande uppgifter:  

 Genomförande av förbundsmedlems planerade uppgifter enligt lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt beredning 
och verkställighet av beslut för krisledningsnämnd i den omfattning 
som avtalas.  

 Stöd och samordning av medlemskommunernas interna säkerhets- och 
olycksförebyggande arbete. 

 Annat uppdrag hänförligt eller angränsande till området samhällsskydd 
och beredskap. 

4 Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

Förbundsdirektion 
Direktionen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och 
ersättare utses från respektive medlem med fördelning enligt nedan. 

Helsingborgs stad  3 + 3  
Ängelholms kommun  2 + 2  
Örkelljunga kommun  2 + 2  

För direktionen gäller reglemente som medlemmarna fattar samstämmiga 
beslut om. 

Ledamot ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i 
medlemskommunen. 

Mandattiden är fyra år och räknas från och med året efter allmänna val har 
hållits i landet, till och med det fjärde året efter det allmänna valet. 
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Ordförande i direktionen ska utses av Helsingborgs stad. Direktionen väljer 
för varje mandatperiod bland sina övriga ledamöter 1:e vice och 2:e vice 
ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

Närvarorätt 

Regler om ersättares närvarorätt finns i reglementet för direktionen.  

Interimistisk direktion 
Kommunalförbundet får inrätta interimistisk direktion för den period som 
ligger mellan tidpunkten då medlemskommunerna beslutat bilda 
kommunalförbundet och 2015-01-01, vid vilken tidpunkt förbundet ska 
inleda sin verksamhet. Den interimistiska direktionen har i uppdrag att 
förbereda och planera för kommunalförbundets start.  

För den interimistiska direktionen ska regler i detta reglemente tillämpas. 

5 Revisorer 
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt 
bestämmelserna i kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en 
förtroendevald revisor.  

Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på 
sätt som anges i punkt 4. Revisorerna utser inom sig en ordförande.    

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen 
och god revisionssed. 

För revisionen gäller reglemente som medlemmarna fattar samstämmiga 
beslut om. 

6 Budgetprocess 
Förbundet ska årligen upprätta budget för förbundets verksamhet för 
nästföljande år samt en plan för de därpå två följande åren. 
Förbundsmedlemmarna ska innan förbundet upprättar förslag till budget ha 
kommit överens om budgetram och borgensram för kommande år. Detta ska 
ske senast i mars månad året innan budgetåret. Ambitionen är att sådana 
ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än 
ett år åt gången. 

Sammanträdet för fastställande av budgeten ska vara offentligt. Tid och 
plats för sammanträdet ska kungöras i enlighet med bestämmelsen i punkt 
15.  
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7 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till 
förbundet.  

Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets 
tillgångar. 

Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet 
ska förvärvas för dess marknadsmässiga värde. Separata överlåtelseavtal ska 
upprättas mellan förbundet och respektive medlem.  

8 Fördelning av förbundets kostnader mm 
Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från 
medlemmarna.  

Till grund för medlemskommunernas bidragsandel ligger faktisk 
nettokostnad år 2012 för den verksamhet som enligt förbundsordningen ska 
bedrivas. Förbundets nettokostnader 2012 får fram till och med 2016 årligen 
räknas upp med arbetskostnadsindex eller liknande (med januari 2008 som 
basår) avseende lönekostnader samt konsumentprisindex för övriga 
kostnader (basår oktober månad 2011). Respektive medlems andel av ovan 
angivna bidrag är enligt nedan. 
 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 

Samma fördelningsgrund ska tillämpas för borgen eller andra förbindelser 
som medlemmarna ingår i förbundet. 

Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska 
utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från förbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska förbundet om möjligt tillgodose dessa 
önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas 
av medlemmen. 

Förbundsmedlemmarnas bidrag betalas månatligen i förskott. 

9 Kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala 
självrisken ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker 
ligga till grund för statsbidragsansökan. 
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10 Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor och avgifter inom förbundets 
verksamhetsområde. Förbundet är skyldigt att omgående och skriftligen 
informera medlemskommunerna om fattade taxe- och avgiftsbeslut.  

11 Arvode och ersättning till förtroendevalda 
Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare 
samt förtroendevalda revisorer och revisorsersättare ska utgå i enlighet med 
Helsingborgs stads regler om ersättning till förtroendevalda.  

12 Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 
Förbundsordningen 

Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns 
fullmäktige.  

Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna 
följande rapporter: 

 Budget och verksamhetsplan 
 Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 
 Årsredovisning  

Medlemmarnas samråd 

Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom 
förbundsordningen och därvid bland annat pröva gällande bestämmelser om 
kostnadsfördelning och andel i tillgångar, samt vid behov lägga fram förslag 
till ändringar i förbundsordningen till direktionen. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun företräder 
medlemskommunen om inget annat beslutats. Sammankallande är 
kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga kommun.  

Ändring av förbundsordningen 

Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en eller flera 
medlemskommuner ska direktionen beredas tillfälle till yttrande. 

Medlemmarnas insyn 

Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av 
kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 
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Medlemsdirektiv 

Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs 
för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas 
fullmäktige. I direktivet anges bl. a vilken inriktning och utveckling 
verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för 
hur medlemmarna ska samverka, t ex i medlemsforum. 

13 Lokaler 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och 
ändamålsenliga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda 
avtal.  

14 Lån och borgen 
Förbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna annars godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller 
andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om 
godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln enligt 
punkt 8. 

15 Kungörelser och tillkännagivanden 
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden och andra 
tillkännagivanden ska ske på Ängelholms kommuns anslagstavla. 
Tillkännagivanden anslås dessutom för kännedom på övriga 
medlemskommuners anslagstavlor samt på förbundets webb-plats.  

16 Arkiv 
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Om förbundet upplöses 
ska dess arkivhandlingar överlämnas till Helsingborgs stads 
arkivmyndighet.  

17 Ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska kommunens 
ansökan beredas av förbundsdirektionen. Beslut fattas genom av tidigare 
medlemskommuners fullmäktige godkänner ny förbundsordning.  

18 Uppsägning och utträde 
Förbundsmedlem äger alltid rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden 
för sådant utträde är tre år räknat från ingången till den kalendermånad då 
uppsägning sker.  

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut 
per utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som 
tillämpades vid upprättandet av det senast innan uppsägningen upprättade 
bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets revisorer. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse 
mellan samtliga förbundsmedlemmar.  

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelsfördelningen enligt punkt 
8 avseende det år då förbundsmedlem utträder ur förbundet. 
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När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets 
skulder om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 Likvidation 
Om förbundet ska upplösas, ska likvidation ske. Denna verkställs av 
direktionen. Vid likvidationen ska direktionen se till att förbundets skulder 
regleras. Kvarstående tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna i 
förhållande till deras andelstal enligt punkt 8 vid likvidationstillfället.  

20 Tvist 
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, och en eller flera av 
förbundsmedlemmarna, å andra sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom 
överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar 
efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 
överläggningarna inte till överenskommelse, avgörs tvisten genom 
skiljeförfarande. 
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Datum: 2016-06-01 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000548/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Båstads kommuns prioriteringar i arbetet med EPA 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren och sommaren har Kommunförbundet Skåne åtagit sig att genomföra en EU-
projektanalys för Båstads kommun. Genom att analysera överenskomna planer, dokument och 
handlingar från kommunen och i dialog med KS au samt kommunens utvecklingsstrateg, görs 
en matchning av utvecklingsområden och relevanta EU-fonder. Slutanalysen presenteras 
augusti/september 2016.   
 

Aktuellt 
Kommunförbundet Skåne presenterade sin första grovanalys av materialet vid KS au 25/5 
2016. Därefter har ett förslag till prioriterade områden arbetats fram av KS au, kommunens 
ledningsgrupp samt strateger. Följande områden kommer i nästa steg att analyseras och 
matchas mot möjliga finansieringsmöjligheter: 
 

 Bygga ut säkra gång- och cykelvägar/attraktivt cykelnät (ex Banvallen). 
 Verka för god arkitektur i lärmiljöer, upprusta utemiljöerna på skolor och förskolor. 

Såväl lekutrustning som vegetationsytor. 
 Utveckling av webbtjänster (ex Båstadkartan, felanmälan). 
 Arbetsmarknad – att komma in (integration , ungdomar), stanna kvar 

(korttidsfrånvaro, kompetensutveckling) samt utveckla kontakterna med näringslivet 
(ex kulturella och kreativa näringar). 

 Fortsatt arbete med att minska energiförbrukningen för kommunens fastigheter, samt 
öka kunskaperna kring sol och vindkraftsanläggningar för att på sikt kunna investera i 
detta (ex innovativa lösningar i testkommun, testbädd). 

 Klimatsäkringar (ex kust). 
 För hela kommunen som organisation finns behovet att arbeta med bemötande, service 

och värdskap (ex kompetensutveckling, öppenhet och inkludering – ”Alla lika unika”). 
 

Punkten ”Gemenskap och delaktighet – främja sociala mötesplatser för olika åldergrupper) bör 
beaktas inom alla ovanstående prioriteringar (ex Banvallen – att skapa mötesplatser 
undervägs). 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunförbundet Skåne får i uppdrag att arbeta vidare med en djupanalys av kommunens 
prioriteringar.  
 
 
 
Båstad 2016-06-01 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Utvecklingsstrateg 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-06-02 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-06-02  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad 2016-06-02 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 2 juni 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2016-06-02 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

85/12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med teknik och 
service. 
 
Information på   
KS 2014-03-12 
 
Information på KS au 2015-
02-25 

Ny inform-
ation feb-
ruari 2016 
 
Informat-
ion på KS 
au 2016-
05-25 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Utred-
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för 
evenemang) 

1974/14 Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska 
vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att 
kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärende kommer till KS au 
oktober/KS november 
2015 
 
Till KS för beslut 160413 
 
Återkoppling till KS au i ok-
tober 2016 

Våren 
2016 
 

§ 94, KS 2015-03-11 
Utredning – ev. nytt re-
ningsverk i Båstads kom-
mun 

383/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning 
av ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. 

Projektingen-
jören (Fredrik 
J) 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
Diskussion KS au 150930 - 
Uppdraget kvarstår. 
 
 

Första 
halvåret 
2016 
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§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att ta fram ett nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

Teknik och 
service 

Muntlig information från 
Representanter från Sydvat-
ten på KS au 160120 

Hösten 
2016 

 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 
 
 

HR chefen HR-avdelningen arbetar med 
att samordna jämställdhets-
arbetet (CEMR-
deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommunens 
chefsutvecklingsprogram 
samt nya målstruktur.  
 
Anna Höckert och Marianne 
Malm informerade KS 2014-
12-03 om detta. 
 
Information KS 
2015-06-10 
 
Informationspunkt på KS 
2016-04-13 

Löpande 
arbete 
pågår 

§ 113, KS 2015-04-15 
Svar på motion ang. ”Vita 
jobb” 

001868/2
013 

Ärendet utgår från KS 2015-04-15. Ska återkomma för beslut när juridiken 
kring möjligheterna att bifalla motionen klargjorts. 

Upphandlaren Svenskt näringsliv har över-
klagat till konkurrensverket.  
Besked väntas april 2016. 
 
Eventuellt till KS au 2016-04-
27 
 
Till KS för beslut 160511 
 

Prel. första 
halvåret 
2016 
 
KF maj 
2016 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

582/ 
2015 

En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
ningen ska göras av en utomstående konsult. 
 
Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommun-
juristen 

Pågår. 
 
Utredning klar. Ärendet bord-
lades på KS 160309. Åter till 
KS 160413. 

Våren 
2016 
 
Uppfölj-
ning april 
2017 
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§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. (He-
den) – uppdrag till förvalt-
ningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 

Våren 
2016 

§ 266, KS 2015-10-14 
Utvärdering av handlings-
planer 

001355/ 
2015 

Inför KS sammanträde i december får förvaltningen i uppdrag att göra en 
sammanställning av: 
A) Programmens handlingsplaner, B) En utvärdering av hur man arbetar 
med handlingsplanerna inom resepektive verksamhet., C) En utvärdering 
om uppnådd effekt D) Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna 
inför 2016 för att uppnå programmens intentioner. 

Verksamhets-
utvecklaren 

Verksamhetsutvecklaren 
handlägger. 
 
Till KS för beslut 160511 

Samman-
ställning 
över pro-
grammens 
handlings-
planer 
presente-
ras vid KS 
au 160330 
160427 

Översyn av regelverk för 
intern representation 

 Förvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av regelverk för intern re-
presentation ska  

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen 

Hösten 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016 
 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

1467/15 Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppdragsbeskrivning anta-
gen på KS 160113 
 
Beslut om samråd hösten 
2016 

Uppdrags-
beskriv-
ning till KS 
160113 
 
 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

496/15 Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 
övrigt. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Beslut från KS 2015-11-18 att 
inriktningsdokumentet för 
Båstads tätort ställs ut för 
samråd med allmänheten 
fram till 2016-02-29. 
 
Till KS för beslut om anta-
gande 160608, eventuellt 
vidare till fullmäktige 160622 

Våren 
2016 

§ 227, KS 2015-11-18 
Grönstråk Malenskogen – 
Skummeslövsstrands na-
turreservat 

1468/15 Kommunens tjänstemän ges i uppdrag att utreda placering, finansiering och 
utförande av ett grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skum-
meslövsstrands Naturreservat. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Genomförande pågår 

Våren 
2016 
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§ 41, KS 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

32/16 Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76.  

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
      

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden 

Våren 
2016 
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