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Arbetsinstruktion för skånegemensamma N3 befäl
Arbetsuppgifter
De skånegemensamma N3 befälen är en gemensam operativ funktion i Skånes regionala ledningssystem.
Skånegemensamma N3 befälens uppdrag är att leda eller stödja den pågående händelsen, baserat på det
behov som finns och definieras i samråd med den befintlig ledningsorganisation och den lokala
systemledningen.
Grunden är att den lokala systemledningen och den lokala organisationen för skadeplatsledning leder
insatsen. Ledning av insatsen startar alltid inom det egna området, vilket medför att de lokala befälen alltid
leder insatsens i första skedet. Syftet med de skånegemensamma N3 befälen är att förstärka
ledningsförmågan på skadeplats vid stora skåneangelägna händelser. De skånegemensamma N3 befälen är
speciellt förberedda för att kunna agera som insatschef eller räddningsledare vid stora och utdragna
händelser.
Primärt ska funktionen leda insatsen som insatschef alternativt räddningsledare på skadeplats, vilket
innebär exempelvis:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Genomföra riskbedömning
Besluta om mål och inriktning med insatsen (MMI)
Fatta beslut om organisation
Samordna och inrikta insatsen
Skapa uthållighet i arbetet på olycksplatsen
Följa upp effekt och resultat
Svara för omfallsplanering
Samverkan med andra aktörer

De skånegemensamma N3 befälen kan även stödja befintlig ledningsorganisation, om andra behov
föreligger.
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Mandat och delegation
De skånegemensamma N3 befälen arbetar på uppdrag av den lokala systemledningen som ansvarar för
insatsen.
Delegation
De skånegemensamma N3 befälens mandat bygger på delegation från räddningscheferna i samtliga Skånes
kommuner. Delegationen omfattar:
▪

Räddningsledarskap enligt lag om skydd mot olyckor 2003:778

Samtliga individer som ingår i funktionen ska vara delegerade räddningsledare i sin ordinarie organisation
och kunna verka i hela Skåne som räddningsledare.
Arbetsmiljö
I de fall de skånegemensamma N3 befälet leder insatsen, innehar funktionen ett samordningsansvar för
arbetsmiljön på skadeplatsen.
På en stor skadeplats förekommer personal från flera olika organisationer i Skåne, exempelvis förstärkande
styrkor och personal från andra samverkande organisationer. Arbetsmiljöansvaret följer med den ordinarie
arbetsgivaren oavsett var personalen arbetar. Arbetsledare från den egen organisation ansvarar för
riskbedömningar för egen personal, utifrån tilldelade arbetsuppgifter baserat på risk, kompetens, egna
rutiner, uthållighet med mera.

Aktivering
Det är ledningsbehovet som styr behovet av förstärkning av ledningsorganisationen på skadeplats.
Initiering av de skånegemensamma N3 befälen kan komma antingen från lokal systemledning eller den
regionala räddningschefen (RRC).
Inkallning
De skånegemensamma N3 befälen är ingen funktion i beredskap, utan baseras på inringning. Personerna
som ingår i funktionen avgör själva ifall de har möjlighet att åka ut på insats. Vid behov, kan även fler
individer larmas. Inkallningen baseras på en telefonlista som finns hos respektive lokal systemledning,
liknande stab Skånes koncept.
Vid inkallning ska den lokala systemledningen ge en inriktning till det skånegemensamma N3 befälet om
funktionen avses att leda insatsen eller inneha ett annat uppdrag. Vid annat uppdrag har den lokala
systemledningen ansvaret att tydliggöra uppdrag och förväntningar för både det skånegemensamma
befälet och insatsledningen på plats för att minska risken för missförstånd.
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Utrustning
Det är respektive organisation där individens huvudanställning är, som ansvarar för att förse den individ
som igår i skånegemensamma N3 befälet med den utrustning som krävs för uppdraget och funktion.
De skånegemensamma N3 befälen förväntas att:
▪
▪
▪

Själv ta sig till skadeplats
Medta personlig skyddsutrustning (larmställ, kängor, hjälm etc.)
Medta mobiltelefon

Funktionen har även tillgång till utrustning som hämtas i regionalt ledningsfordon (269-0080):
▪
▪

Väst för utmärkning
Rakelenhet med ”skåneprogrammering”

Administration
Debitering
Debitering sker enligt den skånegemensamma överenskommelsen, Räddsam 2016-10-25. Den
kommun/organisation som blir bistådd, betalar personalkostnaden för det skånegemensamma N3 befälet,
för den specifika insatsen.
Drift
De individer som ingår i funktionen deltar i dess arbetsgrupp. Syftet med arbetsgruppen är att utveckla
och förbättra funktionen. Arbetet baseras på minst 2 inplanerade mötesträffar per år, samt eventuellt extra
möten i form av övningar eller utbildningar. Arbetsgruppen kan exempelvis arbeta med följande områden
för funktionen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utbildning från respektive räddningsområde
Vidareutbildning inom specialområden
Deltagande i övningar lokalt och regionalt
Omvärldsbevakning
Lärande av inträffade olyckor nationellt och regionalt.
Lägesuppföljning för funktionen

Sakområde ledning är sammankallande för funktionen och ansvarar för planering för arbetsgruppen samt
rapportering till Räddsam.
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