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Plats

Bjuvs brandstation

Beslutande

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

Hans Bosson (M) ersättare
Lennart Eriksson (S) ersättare
Åsa Larsson (S) tjänstgörande
ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) ersättare
Tommy Brorsson (SD) ersättare

Övriga närvarande

Christer Ängehov, förbundsdirektör
Gull-Britt Möller, chefssekreterare
Johan Truedsson, ekonomichef
Jonas Nylen, versamhetsstrateg
Jonathan Sjöberg, avdelningschef
Johan Lindström, avdelningschef

Ej närvarande

Lars Nyander (S) ledamot
Anna Jähnke (M) ersättare
Liss Böcker ( C) ersättare
Ulrika Thulin (S) ersättare

Justerande

Anders Månsson

Plats och tid för justering Bjuvs brandstation 2019-09-19
Paragrafer
Underskrifter
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§30 Handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst
2020, Dnr 152/2019
Ärendebeskrivning

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun/förbund anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
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.
RSNV har sedan starten den 1 januari 2015 haft ett gemensamt dokument för
handlingsprogram, verksamhetsplan och budget. Dokumentet har hittills löpt på ett
år i taget. Inför 2020 går vi in i en ny modell med ett handlingsprogram som ska gälla
tills riktlinjer om nytt civilt försvar kommit på plats samt att staten har beslutat om
hur den kommunala räddningstjänsten ska utvecklas. Att vi valt ett ettårigt program
för verksamhetsstyrning är en lösning som inneburit att vi snabbt kan ställa om
beroende på samhällets utveckling, riskbild och krav från medlemskommunerna.
Under våren 2019 har en process förevarit gällande operativ ambitionsnivå för
förbundet. Det utmynnade i ett inriktningsbeslut i förbundets Direktion om att
förändra ambitionsnivån i förbundets område. I verkställande av denna inriktning
ingår att revidera Handlingsprogrammet. I lagen om skydd mot olyckor är den
processen reglerad enligt LSO 3 kap 8§.
Revidering av Handlingsprogram

Utöver viss redaktionell revidering har följande ändringar gjorts:
- Tidigare verksamhetsplan och budget har lyfts ur programmet. Detaljmål och
budget hanteras i ett nytt styrdokument.
- Bårslövs heltidsbrandstation får ansvaret för primärområdet tätorten Vallåkra
i Helsingborg.
- Ängelholm deltid får full rökdykarförmåga med en arbetsledare och fyra
brandmän.
- Berga heltidsbrandstation kommer att ansvara för alla insatser inom
primärområde tätorten Allerum i Helsingborg.
- Nuvarande deltidsberedskap i Allerum som hanterar restvärdesräddning,
depåenhet, kemenhet och saneringsenhet kommer att utgå med hela sin
verksamhet från Berga brandstation.
- Nuvarande tre Räddningsvärn i Ängelholm ersätts med ett för förbundet
gemensamt RSNV-värn. Värnet skapas för att säkerställa beredskap för större
händelser
rnet som kommer att est" v fr
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�
::::�

Justerandes signatur.,,_________
"'----=---Ordförandens signatu�-

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Protokoll
september 2019

19

SKÅNE NORDVÄST

DIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST

utgå och utrustas från följande brandstationer i förbundets område; Berga,
Bjuv, Ängelholm samt Örkelljunga. Uppbyggnaden av det nya RSNV-värnet
genomförs i samråd med medlemskommunerna för att påbörja arbetet med
det nya civila försvaret.
Samråd

Till handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns
två underliggande dokument kopplade som i detalj beskriver verksamheten.
Underlag för dimensioneringen bygger på Räddningstjänstens risk- och
sårbarhetsanalys som bifogas. Till handlingarna ingår också den riskanalys som är
gjord inför förändrad ambitionsnivå.
Samråd har skett med de myndigheter som har väsentligt intresse i saken.
MBL och riskbedömning har genomförts med de fackliga parterna och
skyddskommitte enligt rutin vid större förändringar i organisationen.
Stefan Svensson (SD) yrkar på avslag av delen avseende Vallåkra och Allerum samt
återremiss av räddningsvärnen. Renee Sandberg Ohlander (S) instämmer i SD:s
yrkande. Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att direktionen
beslutar i enlighet med det uppskrivna förslaget.
Stefan Svensson (SD) och Renee Sandberg Ohlander (S) reserverar sig till förmån
för sitt yrkande.
Beslut
Direktionen beslutar
att anta Handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2020
att omedelbart justera paragrafen
Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun

