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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SKÅNE NORDVÄST

DIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST
Plats

Brandorama i Helsingborg

Beslutande Christian Orsing (M) ordförande
Renee Sandberg Ohlander (S)
ledamot
Simon Nilsson (KD) ledamot
Ola Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S) ledamot
Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande
Stefan Svensson (SD) ledamot
Anders Månsson (S) ledamot

Anna Jähnke (M) ersättare
Hans Bosson (M) ersättare
Lennart Eriksson (S) ersättare
Liss Böcker (C) ersättare
Åsa Larsson (S) ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) ersättare
Ulrika Thulin (S) ersättare
Jörgen Johnsson (M) tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Emma Nordwall, förbundsdirektör
Johan Lindström, avdelningschef
Jonathan Sjöberg, avdelningschef
Staffan Winstedt, avdelningschef
Jonas Nylen, verksamhetsstrateg
Mikael Nordström, ekonomichef
Emma Unkuri, HR-chef
Gull-Britt Möller, chefssekreterare
Tina Thomas, administratör
Emma Palm, enhetschef
Patric Nilsson, enhetschef

Ej närvarande

Tommy Brorsson (SD) ersättare
Mikael Henrysson (SD) ledamot

Justerande

Simon Nilsson, ledamot

Plats och tid för justering Brandorama 2021-11-25
Paragrafer

§53 omedelbar justering

Underskrifter

Simon Nilsson, ledamot
Utdrags bestyrkande
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§53 Handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst,
samrådsutskick, Dnr, 192/2021
Ärendebeskrivning

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun/förbund anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Lag om
skydd mot olyckor reviderades SFS 2020:882 under föregående år med ett förändrat upplägg
av hur ett handlingsprogram ska utformas. I samband med revideringen av lagen gavs ett
uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram tillämpningsföreskrifter
och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst MSBFS 2021: 1.
Handlingsprogrammet har tre syften; att utgöra kommunens styrdokument, underlag vid
tillsyn och information till allmänheten. Förändringen ska öka enhetlighet, jämförbarhet och
tydlighet mellan olika handlingsprogram samt ge en bättre koppling mellan risk - förmåga verksamhet. Föreskriften trycker på en enhetlig struktur med fasta kapitel som ska följas och
att enbart olyckor som kan leda till räddningsinsats ska tas med i handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst(RSNV) omfattar
kommunerna Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga, vilket antas av förbundets
Direktion. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som har
väsentligt intresse i saken.
Handlingsprogrammet är helt omarbetat för att uppfylla de nya föreskrifterna och allmänna
råden MSBFS 2021: l med innehåll och struktur.
Sekretess

En del av uppgifterna i handlingsprogrammet omfattas av risk-och sårbarhetssekretess enligt
18 kap 13§ paragrafen i "Offentlighets- och sekretesslagen". Handlingsprogrammet ska därför
inte spridas vidare. Om handlingsprogrammet begärs ut ska en sekretessprövning göras innan
utlämnande.
Samråd

Samråd har skett med de myndigheter som har väsentligt intresse i saken.
Handlingsprogrammet har reviderats enligt upprättat dokument " Remissvar handlingsprogram
enligt lag om skydd mot olyckor 2022".
Beslut
Direktionen beslutar
att anta Handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2022
att omedelbart justera paragrafen

Ordförandens signatur.

Justerandes signatur.. _ _ _ _ _ _

_
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Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun

Ordförandens signat

Justerandes signatur. _ _ - - - - -

