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Samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna

1.

¡

Skåne

Bakgrund
Skåne-och Öresundsregionen är en region som befinner sig i ständig förändring, är
konkurrensutsatt och har en komplex riskbild. Befolkningsökning, extremt väder,

motortrafikleder, flygplatser, trafiktunnlar, hamnar, höga hus mm gör att räddningstjänsten
står inför stora utmaningar som kräver utökad samverkan inom såväl förebyggande som
räddningsinsatser. Över hela ¡an finns en varierande riskbild vilket ställer stora krav på
räddningstjänsten och dess förmåga att samordna, organisera samt anpassa sig för att
kontinuerli5 kunna leverera ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för
människor som bor och vistas i Skåne. Ett sätt att hantera nuvarande och framtida riskbild är
att samverka i Skåne men också mellan lân. Denna överenskommelse reglerar övergripande
hur denna samverkan ska fungera.

2.

Syfte och målbild
Syftet med denna överenskommelse är att utveckla samverkan mellan räddningstjänsterna i
Skåne. Överenskommelsen har sin grund i ett gemensamt förhållningssätt från tidigare avtal,
viljeinriktning och överenskommelser melian räddningstjänsterna. Målbilden är att:
a

a

Öka tryggheten för de som bor och vistas i Skåne genom ett samordnat
olycksforebyggande och skadeavhj älpande arbete.
Skapa gemensamma och kända strukturer för snabba och samordnade insatser,
beredskap och informationshantering.

Ovanstående ska prâglas av en gemensam syn av professionalism, öppenhet och ett bra

bemötande mot den enskilde, uppdragsgivaren och varandra. Den enskilde omfattar alla i
samhället såsom medborgare, näringslivet och övriga aktörer.

3.

Verksamhetens omfattning
Denna överenskommelse reglerar samverkan inom ledning, operativ räddningstjänst samt
förebyggandearbete. Till denna överenskommelse kan separata avtallöverenskommelser
kn¡as om t ex specialresurser. Genom samverkan vill vi:
a

a

Stod¡a parterna

i sin strävan att erbjuda râddningstjänst enligt Lag om skydd mot

olyckor (2003:778) samt uppnå respektive organisations mål.
Med gemensamma resurser ge den enskilde snabb och effektiv hialp när en olycka
eller allvarligt sjukdomstillstånd inträffat, oavsett när eller var inom
samverkansområdet händelsen ägt rum.
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. Att arbetet med genomförandet av regionala
Skåne ska

o

bli

strategin fortsätter med sikte på att

Sveriges brandsäkraste region.

Via ett gemensamt resursutnyttjande bidra till att utveckla och att effektivisera
verksamheten.

o
o
o
o

Utveckla och etabiera en samordnad, effektiv och lokalt anpassad
ledningsstruktur fcir operativa räddningstj änstinsatser.
Att ett kontinuerligt samarbete mellan våra ledningscentraler utvecklas inom
såväl verksamhet som ekonomisk effektivitet.
Säkerställa och kvalitetssäkra kompetensen för våra högre ledningsnivåer.
Identifiera behovet av kompetensutveckling för personal inom våra
verksamhetsområden.

r Att râddningstjänsterna i Skåne ses och uppfattas

som en operativ organisatorisk

enhet av våra medborgare och samverkanspartners.
Ovanstående arbete ska genomforas med mångfald och jämstälidhet som grund och att
respektive organisation avsätter personella resuÍser för samordning av samverkansarbetet.

4.

Ledningsorganisation
Det övergripande iedningsstödet for räddningsinsats foljer kommungränserna och åligger den
ledningscentral som ansvarar för aktuell kommun. Möjlighet till redundans mellan
centralerna skall tillgodoses. Respektive räddningsområde ska utveckla och effektivisera
larm, ledning samt krisberedskap för räddningstjänsterna och kommunerna inom Skåne med
fo1¡ ande målsättningar.
o

a

Räddningssamverkan ska fungera som en gemensam ledningsorganisation för de
hjälpsökande och samverkande organisationer där respektive ledningscentral är

det naturliga navet.
Via samverkan skapa förutsättningar för effektiv ledning för allt från
vardagshändelser till extraordinära händelser.

Följande gäller:
o

a

o

Verksamheten ska bedrivas utifrån de grundforutsättningar som ges genom de
avtal som räddningstjänsterna har tecknat med SOS Alarm AB samt
överenskomna riktlinjer och instruktioner.
Räddningstjänsterna ska i samverkan leverera:
- Regional Räddningschef i beredskap (RRCJ med fördelning mellan
räddningsregionerna.
- Stabsorganisation
- Bemannat ledningsfordon, placerat i Höör.
Respektive räddningsområde ansvarar för att vid behov tillhandhålla
ändamålsenliga stabs- och ledningslokaler.
2

-

- Räddningstjänstsamverkan Skåne
Samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna i Skåne

o

a

5.

RRC äger rätt att prioritera och disponera alla räddningstjänstresurserna enligt
riktlinj en för RRC-fu nktionen.
Delegation for RRC beskrivs i instruktionen till funktionen.

Operativ samverkan
Målsättning med operativ samverkan är att:
a
o

Snabbast tillgängliga och lampiiga insatsresurs ska larmas vid nödläge oavsett
kommun och organisationstillhörighet.
Vid ett nödläge ska alla organisationerna gemensamt, via samverkan, ge den
nödställde så snabb och effektiv h¡alp som möjligt.

Följande gäller
a

a

a

a

a

6.

Inom ramen för operativ samverkan är parterna eniga om att tydlig
uppgiftsdelegering inom arbetsmiliö skall genomföras inom respektive
räddningstjänst. Genom denna delegering tydliggörs vem/vilka som bär
arbetsmilj öansvar vid gemensamma operativa insatser.
Parterna är också eniga om att arbetsmiljölagens regler om samordningsansvar
skall Ullampas vid en gemensam insats på en olycksplats och att det yttersta
ansvaret för att så sker är ansvarig arbetsledare på plats.
Rutin för delegering av räddningsledare, enligt Lag om skydd mot olyckor
(2003:778) folier den rutin till vilket räddningsområde som insatsen tillhör. Finns
en delegering som räddningsledare i den egna organisationen så gäller den för
insatser i hela Skåne.
Övergripande instruktioner och rutiner som tillhör respektive räddningsområde
bör samordnas för att samverkan ska fungera smidigt.
Överenskomna kvalitetsstyrningsdokument ska folj as.

Förebyggandearbete
Räddningstjänster ska samarbeta inom det olycks-och brandförebyggande arbete.
Syftet är att:

.
o

Öka tryggheten för de som bor och vistas i Skåne genom ett samordnat
oiyclaforebyggande och skadeavhi alpande arbete.
Skåne ska bli Sveriges brandsäkraste region vad avser bränder i bostäder, skolor,
samlin gslokaler samt industrier.
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Följande gäller:
o

a

a

7.

Antalet omkomna och skadade vid bränder ska minska genom samverkan med andra
aktörer såsom kommunala förvaltningar, fastighetsägare med flera.
Utbildning, uppsökande verksamhet och gemensamma informationsinsatser ska
genomföras för att öka kunskap och medvetenhet hos våra kommuninvånare.
Räddningstjänsterna i Skåne ska verka för att skapa samsyn inom myndighetsområdet.

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelning för verksamheter enligt detta avtal ska fördelas enligt nedanstående
beskrivna modell. Budget och förslag till debitering enligt modellen presenteras och beslutas av
Räddsams chefsmöte inför varje verksamhetsår. Priser som beskrivs i denna överenskommelse
har sin grund i den gemensamma prislistan som beslutas av Râddsams chefsmöte varje år. Vid
stora händelser dâr kostnaden uppnår självrisken for statligt stöd utgår ersättning till de
organisationer som bidragit till insatsen.
Regional Räddningschef i beredskap, RRC
Kostnaden for RRC består av en fast kostnad per organisation samt en rörlig kostnad per 1000
invånare. Den fasta och rörliga kostnaden utgår från beslutad budget varje år. Övriga kostnader
belastar den organisation som bemannar RRC-funktionen. Det sker i normalfallet ingen
debitering då RRc-funktionen aktiveras, om inget annat beslutas.
Ledningsfordon
Ledningsfordonet är en gemensam ledningsresurs för operativ ledning av insatser i Skåne län.
Resursen kan användas av andra kommunala, regionala eller statliga verksamheter. Fordonet ska
alltid medfol;as av fordonsoperatör från Höörs räddningstjänst. Kostnaden for investering av
fordon samt driftkostnader ingår i den kommundebitering som görs av Kommunförbundet
Skåne.

Kostnader vid användning fördelas enligt tol¡ande modell.

.

Raddningstjänst, två timmar fritt därefter kostnader för operatörspersonal.
Stabsmedlemmar och stabschef debiteras från första timmen.

.
.
o

Kommunalkrisledning, enbartpersonalkostnad.
Annan kommunal anvândning, enbart körsträcka, lopande kostnader och personal
Extern part [Polis, Region etc.) Debiteras de faktiska kostnaderna.

Ovanstående kostnader vid användning faktureras beställaren av Höörs räddningstjänst senast en

månad efter insats.
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Arbetsgrupper Skåne, AG-Skåne
Verksamhetsplaner och budget för arbetsgrupperna beslutas av Räddsams chefsmöte varje år.
Kostnaderna fördelas enligt foliande modeli.

e

En fast kostnad per organisation samt en rörlig kostnad per 1000 invånare. Den fasta och
rörliga kostnaden utgår från beslutad budget varje år.

Gemensam stabsorganisation.

o

Debiteras enligt beslutad prislista vid användning. Utbildning, övning mm ingår i AGSkånes fördelning.

Kemberedskap

Kostnaderna fördelas enligt de särskilda avtal som tecknas med respektive räddningstjänst och
Kommunförbundet Skåne län gäliande central-regional enhet samt kemberedskap Skåne.

o

En fast kostnad per organisation samt en rörlig kostnad per 1000 invånare. Den fasta och
rörliga kostnaden utgår från beslutad budget varje år.

Rakelförvaltning

o

Kostnaderna enligt beslutad budget varje år fördelas enligt modell "Rakel Skåne".

Kostnadsfördelning operativ samverkan

o

8.

Förstärkningar och beredskap inom ramen för ovanstående tillämpning kan faktureras
den hjälpsökande organisationen av h¡alpande. Kostnaden ska bestå av en faktisk kostnad
baserad på överenskommen prislista som fastställs av Räddsams chefsmöte.

Samordning, styrning och uppföljning

Cheferna fö¡ räddningstjänsterna i Skåne har ansvaret för att styra och fo1;a upp avtalad
verksamhet. Projekt ska beslutas av cheferna med projektdirektiv och överenskommelse om
kostnadsfördelning. Uppföl¡ning av överenskommelsen ska göras årligen. Administration,
fakturor mm inom avtalad verksamhet hanteras om inte annat sägs av Kommunförbundet
Skåne.

9.

Övrigt
Andringar och Ullagg till denna överenskommelse skall for att vara giltigt upprättas skriftligt
och vara hanterat i Räddsams chefsmöte.
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10.Avtal m.m. som ersätts av denna överenskommelse

o
o
o
o
o

Ramavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne län daterat 2008-11-l i.
Avtal om samverkan mellan Skånes kommuner om räddningsledare daterat 2008-11-l
Viljeinriktning för räddningstjänsterna i Skåne län.
Avsiktsförklaring för räddningstjänsterna i Skåne län, daterad 2014-11-20.
Eventuella övriga avtallöverenskommelser inom respektive räddningsområde bör
anpassas i linje med denna överenskommelse under 2017.

l.

11. Giltighet och uppsägning

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 2017-01-0i och tillsvidare. Överenskommelsen kan
sägas upp med sex [6) månaders uppsägningstid inför kommande årsskifte.

Om en part lämnar och det inte väsentligt påverkar överenskommelsen löper det på
oförändrat med de övriga parterna.
Denna överenskommelse har upprâttats i sexton (16) likalydande exemplar, av vilka
parterna tagit vardera ett.

Den 2016-

n- O

Räddningstj änsten Bromölla

Räddninsstì änsten Båstad

I
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{í-

Torgny
Räddningschef

Pelle Pettersson
Râddningschef

Räddningstj änsten Hässleholm

Räddningstj änsten Höganäs

\l
Daniel sirensjö
Räddningschef

¿á.*
Lars Scotte
Räddningschef
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Osby

Ask

Räddningstj änsten Svedala

Mikael J
Räddningschef

Höör/Hörby

Räddningstj änsten Perstorp

I/4/Ø-

Léif Hyllander

Lars Nilsson

Räddningschef

Raddningschef

Râddningstj änsten Kristianstad/

Räddningstj änsten Landskrona /Bjw /

Östra Göinge

Svalöv

V
Andreas Bengtsson
Räddningschef

om
Räddningschef

Räddningstj änsten Trelleborg/
p

Räddningstj änsten Skåne Nordväst

Kent Naterman
Räddningschef

Christer
Förbundsdirektör

Räddningstj änsten Lomma/

Räddningstjänsten

Syd I eftL',.fa-^-( lTóq¿J-

S

h-fifttftrrrdå

ry'*Tt

Förbundsdirektör
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Räddningstj änstförbund

t
Räddningschef

Mats Svensson
Räddningschef
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