
Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag Bilaga till Förbundsordningen § 3 

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Kommunalförbundet ska under gemensam ledning hålla en för medlemmarna ömsesidig räddnings~änst 
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. 

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

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

I grunduppdraget ingår bland annat följande uppgifter: 
• Främja all brand- och olycksförebyggande verksamhet inom medlemskommunema. 

• Ge råd och information till allmänheten och medlemmarna om skydd mot olyckor, om vilken 
beredskap för räddningsinsatser som upprätthålls samt om hur varning och information sker till 
allmänheten vid allvarliga olyckor och samhällstömingar. 

• Bedriva utbildningsverksamhet inom området skydd mot olyckor i syfte att underlätta för den 
enskilde att ta sitt ansvar för skydd mot olyckor. 

• Medverka i medlemmamas krisledningsorganisation. 
• Analys av förbundets riskbild. 

• Utifrån riskanalyser och efter samråd med medlemmarna besluta om handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddnings~änst för förbundet. 

• Upprätthålla handlingsprogrammets beslutade resurser för räddnings~änst. 

• Utöva tillsyn och övrig myndighetsutövning som åligger kommunerna i enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. 

• Se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsstyrkoma. 

• Ansvara för sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 

• Ansvara för åtgärder efter räddningsinsats, såsom nödvändiga underrättelser till berörda ägare 
eller nyt~anderättshavare samt olycksundersökning i skälig omfattning. Förbundet skall underrätta 
respektive medlemskommun om inträffade olyckor som, enligt av medlemskommunerna 
utarbetad rutin, kan behöva utredas. 

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. 
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Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om utvecklingsprojekt och 
frågor som är relaterade tilllagstiftning och uppgifter enligt punkt 3 i förbundsordningen. 

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 samhällskydd och beredskap 

Begreppsförklaring 

Samhållss9dd eller samhållets skydd kallas de åtgärder som syftar till att skydda viktiga samhällsfunktioner 
från allvarliga störningar. 

Råddnings[jänst kallas de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. 

Beredskap kallas ett tillstånd där man är förberedd att möta ett kommande tänkt läge, ofta av kritisk natur. 
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Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag 
SKYDD MOT OLYCKOR 

HELSINGBORG ÄNGELHOLM 

Grunduppdrag Genomför räd~insats Genomför räddningsinsats 
Uppdrag som utförs Handlingsprogram enligt LSO Handlingsprogram enligt LSO 
av räddnings\iänsten 
idag och ingår i 
kostnadsandel 

Riskanalys för Riskanalys för 
handlingsprogrammet handlingsprogrammet 
Tillsyn Tillsyn 
Information, rådgivning och Information, rådgivning och 
utbildning utbildning 
Rengöring och brandskydds- Rengöring och brandskydds-
kontroll via SIMAB kontroll via SIMAB 
Externutbildning Externutbildning 
Skol- och Wlgdomsverksambet Skol- och Wigdomsverksamhet 
OlycksWldersökning, intern OlycksWldersökning, intern 
kompetensutveckling kompetensutveckling 
Automatlarmshantering exkl. Automatlarmshantering exkl. 
anläggningsskötare anläggningsskötare 
Nationell och regional strategi Nationell och regional strategi 
skador till följd av brand i skador till följd av brand i 
hemmiliö hemmiliö 
Remisshantering Remisshantering 

- Alkoholtillstånd - Alkoholtillstånd 
- Polistillstånd - Polistillstånd 
- Miljötillstånd - Miljötillstånd 
-Tillgänglighet - Tillgänglighet 

Stödja det interna arbetet inom Stödja det interna arbetet inom 
förvaltningarnas ansvar och förvaltningarnas ansvar och 
skyldighet enligt lagen om skydd skyldighet enligt lagen om skydd 
mot olyckor mot olyckor 
Gemensamrna beflilsresurser i Gemensamrna beflilsresurser i 
Skåne nordväst Skåne nordväst 

-RCBmB -RCBmB 
-VB! -VB! 
- stabsbrandmästare - stabsbrandmästare 

Regional samverkan i Skåne och Regional samverkan i Skåne och 
Skåne nordväst både inom det Skåne nordväst både inom det 
operativa och förebyggande operativa och förebyggande 
området området 
Restvärdesuppdrag Restvärdesuppdrag 
IVPA-uPPdrag IVPA-uppdrag 
Siukvårdslarm Siukvårdslarm 
Hjälp till ambulans Hjälp till ambulans 
Hjälp till polis Hjälp till polis 
POSOM (ingår i POSOM) POSOM(in~riPOSOM) 

Regionak kembefal Regionak kembefål 

Grunduppdrag för Avtal med företag inom ramen för Avtal med företag inom ramen 
Iförbundet stöd till enskild för stöd till enskild 
Kommande Insats planering' insatsstöd Insatsplaneringlinsatsstöd 
gemensamma 
uppdrag, ingår i 
kostnadsandel 

Dvkverksambet/vattensäkerhet Dykverksamhet/vattensäkerhet 
Regional kemresurs Regional kemresurs 
Återkoppling till drabbad Återkoppling till drabbad 

Tdliiggsuppdrag Utbildning för oogdomar i Utbildning för oogdomar i 
Kostillide r gymnasieprogrammet gymnasieprogrammet 
särredovisas NY/räddning NY/räddning 

Hyra av Övningsflik och fastigheter Övningsflik och fastigheter 
l fastigheter/ 
tjänster 

Kostnader Avtal med SOS-Alarm Avtal med SOS-Alarm 
särredovisas 

Bilaga till Förbundsordningen § 3 

ÖRKEU.JUNGA 

Genomför räddningsinsats 
Handlingsprogram enligt LSO 

Riskanalys för 
handlingsprogrammet 
Tillsyn, Tillståndshantering, 
Information, rådgivning och 
utbildning 
Rengöring och brandskydds-
kontroll via LJ-Sot AB 
Externutbildning 
Skol- och oogdomsverksambet 
OlycksWldersökning, intern 
kompetensutveckling 
Automatlarmshantering exkl. 
anläggningsskötare 
Nationell och regional strategi 
skador till följd av brand i 
hemmiliö 
Remisshantering 
- Alkoholtillstånd 
- Polistillstånd 
- Miljötillstånd 
- Tillgänglighet 

Stödja det interna arbetet inom 
förvaltningarnas ansvar och 
skyldighet enligt lagen om skydd 
mot olyckor 
Gemensamrna beflilsresurser i 
Skåne nordväst 

-RCBmB 
-VB! 
- stabsbrandmästare 

Regional samverkan i Skåne och 
Skåne nordväst både inom det 
operativa och förebyggande 
området 
RestvärdesuPPdrag 
IVPA-uPPdrag 
Siukvårdslarm 
Hjälp till ambulans 
Hjälp till polis 
POSOM(in~riPOSOM) 

Regionak kembefål 

Avtal med företag inom ramen 
för stöd till enskild 
lnsatsplaneringlinsatsstöd 

Dvkverksambet/vattensäkerhet 
Regional kemresurs 
Återkoppling till drabbad 

Utbildning för Wigdomar i 
gymnasieprogrammet 
NY/räddning 

Övningsflik och fastigheter 

Avtal med SOS-Alarm 
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BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIV A V AROR 

HELSINGBORG ANGELHOLM ORKELVUNGA 
Grunduppdrag Tills tänds givning Tillståndsgivning Tillståndsgivning 

Uppdrag som utförs av Tillsyn Tillsyn Tillsyn 

räddningsgänsten idag 

och ingår i kostnadsandel 
Infonmtion och rådgivning Infonmtion och rådgivning Infonmtion och rådgivning 

ALLVARLIG KEMIKALIOLYCKA SEVESO 

HELSINGBORG ANGELHOLM ORKELVUNGA 

Grunduppdrag Kommunal plan för Kommunal plan för Kommunal plan för 
räddningsinsats räddningsinsats räddningsinsats 

Uppdrag som In fonnation till In fonnation till närboende Information till närboende 

utförs av närboende 

räddningstjänsten 

idag och ingår i 
kostnadsandel 

övningar ÖVningar övningar 
Medverkan i MSB:s Medverkan i MSB:s Medverkan i MSB:s 
samverkansavtal samverkansavtal samverkansavtal 

Exempel på uppgifter utifrån förbundsordningens förslag att biträda medlemmarna i samhällsplaneringen 
Nuvarande uppgifter och nätverk i respektive kommun 

HELSINGBORG ANGELHOLM ORKELLJUNGA 

Grunduppdrag Översiktsplan Översiktsplan Översiktsplan 
Uppdrag som utförs a v Fördjupad översiktsplan Fördjupad översiktsplan Fördjupad översiktsplan 
räddningstjänsten idag och 
ingår i kostnadsandel 

Detaljplaner Detaljplaner Detaljplaner 
Bygghvsärenden Bygglovsärenden Bygghvsärenden 
Gatuklassificeringlsanråd nya Gatuklassificeringlsanråd nya Gatuklassificeringlsanråd nya 
gatuna!m gatuna!m gatunarrm 
Samråd Brandpostnät Sanråd Brandpostnät Sanråd Brandpostnät 
Trafikplanerin!0rafiksäkerhet Trafikplanering/trafiksäkerhet Tralicplane~fiksäkerhet 

Harmleden 
H+ 
Drottning H 
Riskdatabasen 

4 



Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag Bilaga till Förbundsordningen § 3 

MEDVERKAN I KRISLEDNINGSORGANISATION 

HELSINGBORG ANGELHOLM ORKEUJUNGA 
Grunduppdrag Tjänsteman i beredskap Tjänsteman i beredskap Tjänsteman i beredskap 

Uppdrag som utförs av 

raddningstjansten idag 

och ingår i 

kostnadsandel 

ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP 
Statsbidragsfmansierat 

HELSINGBORG ANGELHOLM ORKEUJUNGA 
TillJjggsuppdrag Krisberedskap enligt LEH Krisberedskap enligt LEH Krisberedskap enligt LEH 
Kostnader Ansvarar fOr tyfoner, materiel Ansvarar fOr tyfoner, materiel och Ansvarar för tyfoner, materiel och 

sarredovisas och utbildning av utbildning av utbildning av 
krisledningsorganisation krisledningsorganisation krisledningsorganisation 
Korrmmikatör i beredskap Kormnunikatör i beredskap Korrnnunikatör i beredskap 

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys 

In fonnation till allmänheten Information till allmänheten Information till allmänheten 

Hyra av Ledningsutrymme för KLU i 

lfastigheterltjdnster källaren på station Bårslöv 

Kostnader 

sarredovisas 

BROTTsFÖREBYGGANDE 

HELSINGBORG ANGELHOLM ORKEUJUNGA 

Tillaggsuppdrag Kormnunal jourcentral Konmrunaljourcentral Kommunal jourcentral 

Kostnader Brottsförebyggande rådet eller Brottsförebyggande rådet eller Brottsförebyggande rådet eller 

sarredovisas motsvarande organisation motsvarande organisation motsvarande organisation 

Anlagd brand gruppen och andra Anlagd brand gruppen och andra Anlagd brand gruppen och andra 
kontakter och nätverk inom kontakter och nätverk inom kontakter och nätverk inom 
konnm1nen, Reagera m fl konmun en, Reagera m fl kommunen, Reagera m fl 
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