Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor
Klippans och Åstorps kommuner.
Diarenummer: 2014-001271

Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser
Myndigheter
Länsstyrelsen Skåne, Försvarsenheten: --

Polismyndigheten Skåne:

Region Skåne:

SOS Alarm AB: --

Trafikverket: --

Transportstyrelsen: --

Angränsande kommuner och kommuner i Nordvästra Skåne
Räddningsnämnden i Bjuv:

Räddningsnämnden i Båstad:

Räddningsnämnden i Helsingborg: --

Räddningsnämnden i Höganäs:

Räddningsnämnden i Landskrona:

Räddningsnämnden i Svalöv:

Räddningsnämnden i Ängelholm:

Räddningsnämnden i Örkelljunga:

Inom Klippans och Åstorps kommuner
Barn- och utbildningsförvaltningen (Klippan): --

Bildningsförvaltningen (Åstorp): --

Bygg- och miljönämnden (Åstorp): --

Kommunledningsförvaltningen (Klippan): --

Kommunstyrelseförvaltningen (Åstorp): --

Plan- och byggkontoret (Klippan): --

Björnekulla Fastighets AB (Åstorp): --

Treklövern Bostads AB (Klippan):

Bilaga 2: Avtal
Räddningstjänsten Söderåsen har ingått flertalet avtal med andra aktörer avseende
beredskap för räddningsinsatser. Ett urval av dessa omnämns i denna bilaga, för
ytterligare information om avtalens innehåll kontakta räddningstjänsten.


Samverkansavtal om gemensamma befälsresurser samt
räddningstjänst i samverkan inom region Skåne Nordväst. (Skåne
Nordväst Räddning)
Avtalet omfattar kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.



Principöverenskommelse om samverkan mellan Åstorps kommun
(räddningstjänsten) och PEAB Entreprenad Syd AB
Avtalet avser snabb hjälp med olika insatser från byggbranschen och gäller
såväl i fred, som beredskap och krig.



Restvärdeskyddsavtal
Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Söderåsen om
att räddningstjänsten ska utföra akut restvärdesräddning



Saneringsavtal avseende det statliga vägnätet
Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Söderåsen om
att räddningstjänsten ska utföra sanering av det statliga vägnätet efter
trafikolyckor.



Avtal med SOS Alarm Sverige AB (SOS-centralen, Skåne)
Avtalet avser räddningstjänstalarmering.



Avtal med Kommunförbundet Skåne om gemensamma ledningsfordon



Avtal med Kommunförbundet Skåne om gemensamt
miljöskyddsfordon och organisation av kembefäl



Saneringsavtal av järnväg och evakuering av tåg
Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Söderåsen om
att räddningstjänsten ska utföra sanering av järnväg och evakuering av tåg
efter järnvägsolycka.



Avtal med L.J. Sot AB om skorstensfejarmästare och sotning



Avtal med Kvidinge Frivilliga Räddningskår om medhjälp till operativ
räddningstjänst



Avtal med Region Skåne avseende IVPA och sjukvårdslarm

Bilaga 3: Sotning, tidsfrister, riktlinjer och egensotning

Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en
kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket
bränsleslag som används. I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen,
sotning göras enligt följande.
Frister
Sotning/ rengöring 3 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/3år
Sotning/ rengöring 2 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/3år
Sotning/ rengöring 1 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/6år

Anmärkning
Konventionella pannor

Avser pannor med keramisk inklädnad i
förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för
effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten
till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat,
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet

Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning ske enligt följande
Frister
Sotning/ rengöring 3 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/3år
Sotning/ rengöring 2 ggr/år
Brandskyddskontroll
1gång/6år
Sotning/ rengöring 1 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/6år

Anmärkning
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt överstiger 60 kW
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och
pannan märkeffekt uppgår till högst 60 kW

Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar för
matlagning
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning
göras enligt följande.
Frister
Sotning/ rengöring 6 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/3år
Sotning/ rengöring 1 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/6år

Anmärkning
Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning skall
sotning utföras enligt följande:
Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.
Frister
Sotning/rengöring 1 ggr/år
Brandskyddskontroll
1 gång/3år
Sotning/rengöring 1ggr/3år
Brandskyddskontroll
1 gång/6år
Sotning/rengöring 1ggr/3år
Brandskyddskontroll
1 gång/6år

Anmärkning
Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för
matlagning.
Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som
inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det
rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
( mindre omfattning = trivseleldning ca 500kg/1m3 ved/år)
Eldstaden finns i ett fritidshus

Imkanaler i restauranger eller andra storkök
Frister
Rengöring 3 ggr/år
Brandskyddskontroll
1gång/2år
Rengöring 1 ggr/år
Brandskyddskontroll
1gång/2år

Anmärkning
Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större
omfattning än för enskilt hushålls behov
Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat
eller motsvarande verksamhet.

Övrigt
Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta
undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl,
övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.

Egensotning
Policy för sotningsdispens i Klippans och Åstorps kommuner avseende
möjligheten för fastighetsägare att sota själv eller med hjälp av annan aktör.
Kommunen får i enlighet med 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor
medge en fastighetsägare eller av denna utsedd annan aktör att utföra sotningen på
den egna fastigheten. Ansvaret för att sotningen sker på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt ligger dock fortfarande kvar hos kommunen.
Vid överlåtelse av sotningen till annan aktör än fastighetsägaren finns risk för att
konflikter kan uppkomma med den skorstensfejarmästare som kommunen har avtal
med. Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) hävdar att uppdrag för
annan att verkställa föreskriven sotning mot ersättning utgör yrkesmässig
verksamhet och intrång i den näringsrätt som skorstensfejarmästaren för distriktet
förvärvat.
Vid bedömning om sotning kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta:


Risksituationen



Förbränningsanordningens komplexitet



Den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften



Vid behov i samråd med andra myndigheter och förvaltningar



Kontrolljournal för utförd egen sotning/rengöring ska föras



Tidigare och kvarstående anmärkningar på anläggningen

Vidare ska första ordinarie brandskyddskontroll genomföras inom tre månader
efter första genomförda sotning i egen regi.

Bilaga 4: Förmågor och begränsningar
Räddningstjänsten ska ha utrustning och personal som är övad för att kunna utföra
förekommande typer av räddningsuppdrag som utgör kommunal räddningstjänst
samt samverka med berörda myndigheter vid statlig räddningstjänst. Förmågan
innebär inte att alla olyckstyper och olycksstorlekar ska klaras av med enbart
kommunernas resurser utan att vissa måste lösas genom samverkan med
angränsande kommuner. På samma sätt måste kommunerna vid behov/förfrågan,
kunna hjälpa angränsande kommuner vid större insatser.
Vid såväl övningar som räddningsinsatser har det visat sig att samverkan mellan
kommuner kan fungera bättre varför utbildning och övning i samverkan bör
prioriteras. Detta avser såväl samverkan med andra räddningstjänster som
sjukvården och polisen.
Räddningsstyrkorna består av hel- och deltidspersonal som kan arbeta självständigt
med två mindre insatser eller tillsammans med en större. Styrkorna ska bl a ha
förmågan att självständigt och tillsammans kunna starta upp och/eller utföra något
av följande uppdrag:


Livräddning eller släckinsats med rökdykare invändigt samt med
höjdfordon utvändigt vid en bostadsbrand



Insats med rökdykare i hög riskmiljö och med krav på skyddsgrupp i
samverkan med annan enhet



Släckning av spillbrand (max 300 m2) vid tankbils-/tankvagnsolycka med
så kallade ”polära vätskor” (d v s blandbar med vatten och därmed svårare
att släcka än exempelvis bensin eller diesel som inte är blandbara med
vatten)



Losstagning av fastklämda personer vid exempelvis trafikolyckor



Utföra akuta åtgärder med defibrillator eller sjukvård enligt L-ABCDE
(Livsfarligt läge, Airway, Breathing, Cirkulation, Disability, Exposure) vid
sjukvårdslarm eller IVPA-larm (I Väntan På Ambulans).



Oljebekämpning



Övrig räddningstjänst, exempelvis djurlivräddning, ras, skred, stormskada,
översvämning, etc.



Livräddning vid en kemikalieolycka i branddräkt

Räddningsstyrkornas uthållighet är begränsad och vid behov av insatser som pågår
över längre tid uppnås uthållighet genom samverkan med angränsande kommuner.
Begränsningar i uthållighet kan gälla såväl personal som materiel.

Bilaga 5: Vattenförsörjning via brandpostnätet
Inom kommunernas tätorter ska det finnas erforderligt antal brandposter anslutna
till kommunens vattenledningsnät. Brandpostsystemet ska vara utfört enligt
Svenska vatten- och avloppsverksföreningens anvisningar.
Samhällsbyggnadskontoret svarar för underhållet av kommunernas brandpostnät
samt upprättandet av brandpostkartor. Nya brandposters placering ska bestämmas i
samråd med räddningstjänsten.
Inom kommundelar där brandpostnät inte finns eller inte kommer att anläggas kan
det, efter räddningsnämndens prövning och beslut, anläggas branddammar samt
andra särskilt iordningställda uppställningsplatser för motorsprutor.
Samhällsbyggnadskontoret svarar för anläggandet och underhållet av nämnda
anläggningar, vilka även ska finnas angivna i separat plan.
Räddningstjänsten disponerar tankbilar för att säkerställa vattentillgången genom
så kallad alternativ brandvattenförsörjning på landsbygden samt i de tätorter där
brandpostnät saknas.

Bilaga 6: Alarmering vid teleavbrott
Räddningstjänsterna i Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen kommit överens
om rutiner vid teleavbrott samt när åtgärder ska vidtas.
Tele-/nätoperatör meddelar SOS Alarm omgående vid bortfall omfattande fler än
100 abonnenter under minst 15 minuter.
SOS Alarm meddelar insatsledare i beredskap och polis vid förväntat bortfall som
pågår längre än 1 timme efter det att SOS Alarm har fått kännedom om avbrottet.
På uppdrag av tele-/nätoperatör alternativt räddningsledaren meddelar SOS Alarm
Sveriges Radios sändningsledning.
Kommunal räddningstjänst vidtar åtgärder i övrigt, t ex utplacering av fordon med
kommunikationsradio, när avbrottet bedöms pågå längre än 3 timmar efter det att
SOS Alarm har fått kännedom om avbrottet och berör tätort med fler än 1 000*
abonnenter respektive landsbygd med fler än 300* abonnenter.
*Om mobiltelefonnätet fungerar eller om bortfallet är
förlagt mellan kl 00:00 och kl 05:00 fördubblas
gränsvärdet avseende minsta antalet abonnenter.

Planerade uppställningsplatser för ”larmfordon” vid teleavbrott
Färingtofta

Kyrkan

Hyllinge

Torget

Klippan

Brandstationen

Kvidinge

Brandstationen

Ljungbyhed

Brandstationen

Nyvång

Biblioteket

Riseberga

Kyrkan

Stidsvig

Skolan

Åstorp

Brandstationen

Östra Ljungby

ICA-butiken

Bilaga 7: Befälens kompetenskrav
Följande tabell anger kraven på lägsta utbildningsnivå
befälsbefattning inom Räddningstjänsten Söderåsen.

för

respektive

Befattning
Räddningschef

Lägsta utbildnignsnivå
Räddningsledning B samt Tillsyn B / motsvarande

Stf räddningschef

Räddningsledning B samt Tillsyn B / motsvarande

Insatsledare

Räddningsledning B samt Tillsyn A / motsvarande

Styrkeledare

Räddningsledare A / motsvarande

Bilaga 8: Olycksundersökning
När en händelse/olycka sker som i sin tur föranleder en räddningsinsats är
kommunen, enligt 3 kap 10 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, skyldig att i
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur
insatsen har genomförts.
Mål
Att färre ska omkomma, färre antal ska skadas samt att skador på egendom och
miljö minskar.
Syfte
Att ta lärdom utifrån de olyckor som sker för att därefter aktivt kunna
påverka/föreslå åtgärder för att minska antalet liknande oförutsedda händelser i
framtiden. Strävan är också att öka samhällets/kommunens förmåga att förebygga
och hantera situationer som kan föranleda räddningsinsatser.
För räddningstjänstens operativa verksamhet är strävan att alltid öka kunskapen för
att vara bättre förberedda för framtida händelser, genom att analysera samt dra
lärdom av de olika situationer/händelser som man ställs inför.
Analys sker även av egna insatser för att i framtiden kunna bli effektivare, samt för
att minimera felkällor.
Grundläggande olycksundersökning (berörd räddningsledare)
Genomförs av berörd räddningsledare vid alla olyckor som föranleder en
räddningsinsats. En grundläggande undersökning görs i princip alltid. Den
grundläggande undersökningen är som regel enkel och baseras på den initiala
datainsamlingen (vid behov inhämtar räddningsledaren information och stöd från
andra kompetensområden):


En tidig bedömning av orsakerna till olyckan



En kortfattad beskrivning av olycksförloppet och räddningsinsatsen.



En skriftlig redovisning i räddningstjänstens insatsrapport samt eventuella
bilagor

Enkel olycksundersökning (utsedd olycksutredare)
Genomförs vid behov av en utsedd olycksutredare. En enkel olycksundersökning
bygger vidare på den grundläggande undersökningen och utförs normalt tidigast
första vardagen efter olyckstillfället. Här behövs oftast en kompletterande
datainsamling och en mer strukturerad analys av olycksorsaker, olycksförlopp och
räddningsinsats. Förslagen till åtgärder kan bli mer långtgående.
Utöver räddningstjänstens insatsrapport kan den utökade olycksundersökningen
redovisas i en särskild rapport, eller som bilaga till räddningstjänstens
insatsrapport.

Fördjupad olycksundersökning (utsedd grupp för olycksundersökning)
Genomförs vid behov av en utsedd grupp för olycksundersökning. En fördjupad
undersökning kräver större kunskaper, vunna genom utbildning och/eller
erfarenhet. Det handlar dels om kunskap om olyckor samt dels om
utredningsmetodik. En person utses som ansvarig för utredningen, även om det ofta
handlar om en grupp av personer med olika kunskapsområden som arbetar
tillsammans. Denna person ansvarar för redovisning av undersökningen, antingen
som en fristående rapport eller som bilaga till räddningstjänstens insatsrapport.

Kostnader
Utredningskostnaderna ska alltid ställas i relation till nyttan.

Utbildning
Förutom erfarenheter, kan lämplig utbildning för en olycksutredare vid
räddningstjänsten vara:


Utbildning i metoder för olycksundersökning



Utbildning i brandorsaksutredning

Samverkan
Kommunen är skyldig att hjälpa till vid utredningar som polisen och andra
myndigheter utför efter olyckor som har föranlett räddningsinsats enligt 3 kap 8 § i
lag (2003:789) om skydd mot olyckor.
Möjlighet finns att använda annan kommuns kompetens (enligt samverkansavtal
för räddningstjänsterna i Skåne Nordväst) vid genomförande av dessa utredningar.
Om undersökningen görs i samverkan med andra ska rapporteringen lösas i
samråd.

Beslut om olycksutredning
Olycksutredning får initieras av:


Räddningschefen



Räddningstjänstens egen utredare (om sådan finns)



Berörd räddningsledare



Annat befäl får även initiera en utredning på begäran från
räddningstjänstens egen personal

Kriterier
Fördjupad/utökad olycksundersökning initieras/genomförs vid:


Olyckor med dödsfall eller svårt skadade



Olyckor med höga skadekostnader



Stora händelser som är angelägna för kommunen



Frekventa geografiskt betingade händelser



Miljöolyckor



Eget intresse från räddningstjänsten/kommunen



Förfrågan av annan myndighet

Återkoppling
Återkoppling av utförda olycksutredningar sker genom samverkansgruppen för
brand och olycksutredning Skåne Nordväst. Här finns representanter från
kommunerna i Nordvästra Skåne där erfarenheter och lärdomar tas tillvara över
kommungränserna.
Inom
kommunen
sprids
informationen
genom
förvaltningschefsgruppen och för räddningstjänstens personal återkopplas
olycksutredningar vid övningar och befälsträffar.

