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§ 1. Räddningstjänst förslag till överenskommelse mellan

räddningstjänsterna  i  Västmanland  -  beslut

Västmanlands kommuners styrelse beslutade den 10 mars  2017  att

uppdra till direktören att med hjälp av Prospero och Åke Jacobsson

genomföra arbetet enligt offert (2017-03-05) att nuvarande

samverkansavtal och praxis samlas i en gemensam

länsöverenskommelse.

Överenskommelsen ska innefatta
-  information om förändrad förmåga  i  planeringsläget

-  information om pågående insats som kan påverka angränsande

räddningstjänster

-  rutiner vid insats i gränsland

l bifogat dokument finns bland annat beskrivet om nuvarande väl

utvecklade och fungerande samarbete inom länet och med

räddningstjänster utanför länet.
I  länets fem räddningstjänster pågår arbete med ledningssamverkan eller

avtal har upprättats med olika aktörer utanför länet.

Direktören har samtalat med alla KSO och kommunchefer i länet.

Direktören och utredaren harträffat alla räddningschefer både individuellt

och grupp och de ställer sig positiva till bifogad överenskommelse.

Överenskommelsen kan ses som ett övergripande inriktningsavtal som i

sin tur specificeras i de olika delavtal som finns mellan

räddningstjänsterna  i  länet och som finns beskrivet i utredningen.

Dialog med Länsstyrelsen har genomförts då de är angelägna om en

gemensam överenskommelser i länet.

Elizabeth Salomonsson informerade om att ett nytt avtal har ingåtts mellan

Västra Mälardalens räddningstjänst och Närkes räddningstjänst.

Carola Gunnarsson tillstyrker förslaget och framför att det är en bra

överenskommelse som gjorts i länet

Styrelsen beslutar

att anta bifogad överenskommelse om samverkan mellan

räddningstjänsterna i Västmanlands län samt

att rekommendera räddningsförbund och aktuella kommuner att anta

och underteckna överenskommelsen samt informera kommunens

beslutande församlingar om densamma.
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Uppgjord: Åke Jacobsson Granskad: Erik Svenske ake©prospero.se

Sammanfattning

Det är väsentligt för framtiden att varje räddningstjänst, oavsett organisationsform ingår i ett

större system för att få tillräcklig kapacitet och beredskap i utryckningsorganisationen. Det

behövs förmåga att systematiskt kunna bygga upp både räddningsresurser och

ledningsorganisation för langvarlga och/eller komplexa insatser. Dessutom kommer det

oavsett storlek på systemet även alltid att finnas behov av väl utarbetade rutiner för insatser i

gränsland mellan olika geografiska ansvarsområden.

Styrelsen iVKL har låtit belysa två alternativa utvecklingar mellan räddningstjänsterna i

Västmanland i en tidigare utredning:

1. Hålla ihop länet, samverkan ska ske inom länet samt med några angränsande kommuner

2. Stödja nuvarande samverkansinriktningar

Inriktningen är att stödja nuvarande samverkansinriktningar. Det kommer att innebära att fyra

starka räddningstjänstorganisationer och Skinnskatteberg kommer att gränsa till varandra

inom Västmanland. VKL ser därmed ett behov av att upprätta ett avtal mellan parterna som

stödjer en effektiv samverkan vid en händelse i det geografiska gränslandet mellan

räddningstjänsterna och har anlitat Prospero för att driva framtagningen av ett sådant avtal.

Rekommendationer

Länsöverenskommelse

För att stödja utvecklingen av samverkan mellan räddningstjänsterna inom Västmanland och

samverkan med länsstyrelsen behövs en överenskommelse som kan utgöra bas för samverkan.

Ledningssamverkan

Alla räddningstjänsterna tillser själva att de ingår i en större ledningssamverkan.

Det är även dags höja blicken från dagens synsätt och börja förbereda nästa steg som med stor

sannolikhet kommer innebära ledningssamverkan över fler län för att komma i fas med

regerings utredning av råddningstjänsten, alarmeringsutredningen och polisens nya

organisation.

Räddningschefströffar

Även om räddningstjänsterna ingår i olika ledningssystem kommer det alltid att finns behov av

samverkan inom Västmanland.

Inför regelbundna träffar mellan de räddningstjänster som verkari länet. Minst en träff per

kvartal med ett roterande värdskap.

Till dessa träffar inbjuds även länsstyrelsen.

PROSPERO Management AB Tel.:+46 (0)31-1369 70

Magasinsgatan 22 V. Trädgårdsgatan 15 Org. Nr: 556559-8538

411 18 Göteborg 111 53 Stockholm www.prospero.se
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1 INLEDNING

Det är väsentligt för framtiden att varje räddningstjänst, oavsett organisationsform ingår i ett

större system för att få tillräcklig kapacitet och beredskap i utryckningsorganisationen. Det

behövs förmåga att systematiskt kunna bygga upp både räddningsresurser och

ledningsorganisation för långvariga och/eller komplexa insatser. Dessutom kommer det

oavsett storlek pa systemet även alltid att finnas behov av väl utarbetade rutiner för insatser i

gränsland mellan olika geografiska ansvarsområden.

Styrelsen i VKL har låtit belysa två alternativa utvecklingar mellan räddningstjänsterna i

Västmanland i en tidigare utredning:

1. Hålla ihop länet, samverkan ska ske inom länet samt med några angränsande kommuner

2. Stödja nuvarande samverkansinn'ktningar

Inriktningen är att stödja nuvarande samverkansinriktningar. Det kommer att innebära att fyra

starka räddningstjänstorganisationer och Skinnskatteberg kommer att gränsa till varandra

inom Västmanland. VKL ser därmed ett behov av att upprätta ett avtal mellan parterna som

stödjer en effektiv samverkan vid en händelse i det geografiska gränslandet mellan

räddningstjänsterna och har anlitat Prospero för att driva framtagningen av ett sådant avtal.

2 MÅL OCH SYFI'E

Målet är att föreslå ett gemensamt Iänsavtal som stödjer nuvarande samverkansinriktningar

omfattande

.  larmning av närmaste enhet

'  vid trafikolycka på de stora vägarna ska det alltid larmas från båda håll.

o  ekonomisk reglering av förstärkningsstyrkor

. information om förändrad förmåga i planeringsläget

.  information om pågående insats som kan påverka angränsande räddningstjänster

' rutiner vid insats i gränsland

Syftet är att arbeta fram ett förslag till ett gemensamt samverkansavtal för de

räddningstjänster som verkar inom Västmanland.
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3 SAMVERKANSINRIKTING

Kommunerna i Västmanland har redan etablerade samarbeten gällande räddningstjänst i olika

former med närliggande kommuner i och utanför länet. Dessa samverkanskonstellationer har

efter skogsbranden i olika hög grad arbetat för att utöka sin samverkan åt några olika håll.

Vad det gäller ledningssamverkan är det följande inriktningar:

. Räddningstjänsten Sala-Heby har ingått samarbete med Storstockholms

Räddningscentral (SSRC) och ingår i samma ledningssystem som räddningstjänsterna i

Uppsala-, Stockholms- och Gotlands lä n.

'  Mälardalens Brand— och Räddningsförbund (MBR med Västerås, Surahammar och

Hallstahammar) har etablerat ett ledningssamarbete med Eskilstuna och Strängnäs

söderut, på andra sidan Mälaren. Utvärdering ska ske under våren 2017.

0 Södra Dalarnas Räddningsförbund (SDR med Fagersta, Norberg, Avesta och

Hedemora) söker samverkanspartner för att förstärka sina ledningsresurser och har

visat intresse för ledningssamverkan med MBR, Eskilstuna och Strängnäs men vänder

sig nu till Gästrike och Dala Mitt.

o  Västra Mälardalens Kommunförbund (VMKF med Köping, Arboga och Kungsör) har

känt sig nöjda med sin organisation och förmåga, men ser Nerikes Brandkår, delar av

Bergslagen samt ev Karlstadsregionen som naturlig partner för utökad samverkan.

o  Räddningstjänsten i Skinnskatteberg ingår inte i något förbund, men har stöd fran

omgivande organisationer, främst VMKF som bland annat stöttar med Räddningschefi

beredskap.
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4.1 SAMVERKANSAVTAL SALA- HEBY RÄDDNINGSTJÄNST

' Samverkansområde

Larm och ledning

Sala-Heby ingår  i  en gemensam ledningsorganisation med alla

räddningstjänster i Uppsala, Stockholm län och Gotland.

Samarbetet omfattar 90—100brandstationer under

gemensam ledning från Storstockholms ledningscentral med

räddningschefi beredskap

Avro av förstärknin sresurser

Snabbast tillgängliga resurs ska användas vid nödläge.

(Ska utvecklas till att även omfatta beredskapshållning.)

Avro av förstärknin sresurser

Snabbast tillgängliga resurs ska användas vid nödläge.

Förstärkning med upptill två fordon och fyra man.

Första insats i Norrhörende

Första insats i NÄS

Förstärkning med upp till två fordon och fyra man.

Larmas från två håll 2+1 väg

Första insats i Sevalla

Samverkanspart

Storstockholms

Brandförsvar

Uppsala, Enköping-Håbo

Gästrike Räddningstjänst

Södra Dalarnas

Räddningstjänst

MBR
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4.2 SAMVERKANSAVTAL FÖR VMKF

Samverkansområde Samverkanspart

Räddningschef i beredskap i 2 veckor av  4 Skinnskatteberg

Närmaste styrka Hedområdet (södra Skinnskatteberg) Skinnskatteberg

Skinnskatteberg svarar för närmaste styrka i Skinnskatteberg

Nävekärrsområdet (Köping)

Räddningschefen i VIVIKF går in vid förfall Skinnskatteberg

Samverkan kring vissa förebyggandefrågor t ex Skinnskatteberg

tillståndsärenden för brandfarlig vara för att undvika jäv

Förstärkning med 4 man MBR, Eskilstuna

Larmas fran två håll på vajervägar MBR, Eskilstuna

Pågående process att uppnå gränslös samverkan där Nerikes brandkår,

avtalsparterna får tillgång till varandras resurser. Västra Bergslagens

Räddningstjänsterna ska kunna biträda varandra med ledning, Räddningstjänst samt ev

personal, materiel och specialkompetenser och skall sträva Karlstadsregionen

efter att i alla led utöka samverkan mellan varandra för att

underlätta det praktiska samarbetet och effektivt nyttja

varandras resurser.

Nytt avtal förväntas tecknas redan under 2017.

Praxis

VMKF och Skinnskatteberg har en praxis av ett långgående samarbete som bygger på

ömsesidigt förtroende. lpraktiken tillämpas gränslös räddningstjänst där styrkorna står till

varandras förfogande
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4.3 SAMVERKANSAVTAL SKINNSKATTEBERGS RÄDDNINGSTJÄNST

Samverkansområde

Räddningschef i beredskap i  2  veckor av 4

Närmaste styrka Hedområdet (södra Skinnskatteberg)

Skinnskatteberg svarar för närmaste styrka i

Nävekärrsområdet (Köping)

Räddningschefen i VMKF går in vid förfall

Samverkan kring vissa förebyggandefrågor t ex

tillståndsärenden för brandfarlig vara för att undvika jäv

Pågående process att uppnå gränslös samverkan där

avtalsparterna får tillgång till varandras resurser.

Räddningstjänsterna ska kunna biträda varandra med ledning,

personal, materiel och specialkompetenser och skall sträva

efter att i alla led utöka samverkan mellan varandra för att

underlätta det praktiska samarbetet och effektivt nyttja

varandras resurser.

Nytt avtal förväntas tecknas redan under 2017.

Skinnskatteberg svarar för närmsta styrka i Malingsbo

RCB Skinnskatteberg kan larma Smedjebacken direkt

(ömsesidigt)

Till System Air Långviken larmas Fagersta med automatik

Vattendykare

Praxis

Samverkanspart

VNIKF

VM KF

VMKF

VMKF

VMKF

Nerikes brandkår,
Västra Bergslagens

Räddningstjänst samt ev

Karlstadsregionen

Smedjebacken

Smedjebacken

Södra Dalarnas

Räddningstjänst

MBR

VMK och Skinnskatteberg har en praxis av ett långgående samarbete som bygger på

ömsesidigt förtroende. I praktiken tillämpas gränslös räddningstjänst där styrkorna står till

varandras förfogande
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4.4 SAMVERKANSAVTAL SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNST

Samverkansområde Samverkanspart

Närmast enhet ska alltid larmas. MBR, Skinnskatteberg,

Sala-Heby, Smedjebacken,
För tär nin m ti t'llZford noch4man e ta

S  k  g  e "pp' ° 35“ " DalalVlitt,Gästrike
kostnad under upp till 4 timmar. Därutöver debiteras enligt

prislista för Räddningspersonal i beredskap oavsett resurs.

Rutinerna för ekonomisk ersättning ser lite olika ut i avtalen.

4.5 SAMVERKANSAVTAL MBR

? Samverkansområde ' Samverkanspart

Närmast enhet ska alltid larmas. VMKF, Eskilstuna, Sala-

Förstärkning med upp till  2  fordon och 4 man ges utan ggr)/' Södra Dalarna,

kostnad under upp till 4 timmar. Därutöver debiteras enligt n oping

prislista för Räddningspersonal i beredskap oavsett resurs.

Rutinerna för ekonomisk ersättning ser lite olika ut i avtalen.

Ledningssamverkan med bakre ledning och brandingenjör Eskilstuna-Strängnäs

Överenskommelse om hjälp vid skogsbrand Räddsam F (Jönköpings län)

Larmas från två håll på vägar med vajerräcke VlVIKF, Enköping, Sala-Heby

Eskilstuna Södra Dalarna

Vattendykning Skinnskatteberg och Nerike

Avtalen innebär att lVlBR:s specialresurser ex vattendykare står till förnande för en insats upp

till fyra timmar utan ersättning. Därefter debiteras enligt prislista för räddningspersonal i

beredskap. Skinnskatteberg och Nerike har särskilda ersättningsavtal angående vattendykare.



PROSPEROEJ 2017-04-04 VK803 Samverkan räddningstjänst

pA6 Sida 10  (19)

5 KQMMITI'EDIREKTIV ”EN EFFEKTIVARE
RADDNINGSTJANST", DIR 2017:15

Regeringen fattade beslut om kommittédirektiv för en effektivare räddningstjänst den 16

februari 2017.

Ur pressmeddelandet:

”En effektivare kommunal räddningstjänst

Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiven En effektivare

kommunal räddningstjänst. En särskild utredare ska ur ett brett

effektivitetsperspektiv se över hur förutsättningarna för den kommunala

räddningstjänsten kan förbättras. Utredaren ska föreslå hur den

verksamheten ska kunna bedrivas på ett mer likvärdigt, effektivt och

säkert sätt.
-  Det finns ett stort behov av att samverkan på räddningstjänstomrädet kan förstärkas och bli

mer enhetlig. Det är särskilt viktigt vid komplexa räddningsinsatser som berör en eller flera

kommuner, säger inrikesministerAnders Ygeman.

— En viktig del av uppdraget innebär att utredaren ska analysera och lämna förslag till hur

kommunernas räddningstjänster ska få bättre förutsättningar att rekrytera och behålla

deltidsanställda brandmän, avslutar Ygeman.

En särskild utredare kommer att utses inom kort.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.”

Nedan följer en sammanfattning av kommittédirektiven vad det gäller vad utredarens

uppdrag.

Kommunal räddningstjänst måste bedrivas säkert och effektivt för att säkerställa enskildas

säkerhet och trygghet.

.  hur kommunernas styrning och uppföljning och räddningstjänstverksamheten ska

kunna förstärkas och utvecklas

. hur kommunerna på ett mer systematiskt sätt ska kunna analysera vilken förmåga den

förebyggande verksamheten och räddningstjänsten bör ha

-  hur samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna ska kunna förstärkas och

utvecklas och bli mer sammanhållen och enhetlig, bl.a. genom en utvidgad skyldighet

för kommunerna att samverka med varandra

Det måste säkerställas att det finns räddningsresurser som snabbt kan bistå vid olyckor i hela

landet.

.  föreslå åtgärder som kan behövas för att förbättra kommunernas förutsättningar att

kunna bedriva förebyggande verksamhet och räddningstjänst organiserad med hel-

och deltidsanställda brandmän
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hur andelen kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund inom den kommunala

räddningstjänsten kan öka

hur kommunernas räddningstjänst kan stödjas genom en förstärkt och utvecklad

samverkan mellan hjälporganen samt mellan dessa aktörer och andra relevanta

aktörer, t.ex. organiserade frivilliga

hur utbildningarna inom området skydd mot olyckor på ett bättre sätt kan anpassas till

lokala förhållanden, samt om det är ändamålsenligt att utbildningen för

deltidsanställda brandmän i större utsträckning kan anordnas på lokal nivå

Uppdraget att föreslå åtgärder för att säkerställa samordnande och effektiva

räddningsinsatser.

hur kommunernas räddningstjänst vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser

eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser på ett mer effektivt sätt ska kunna

leda såväl enskilda räddningsinsatser som räddningstjänstverksamheten i stort

hur kommunernas räddningstjänster ska kunna samverka på ett mer effektivt sätt och

bli mer samordnade både inbördes och med övriga hjälporgan, bl.a. i

ledningshänseende vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser

föreslå de åtgärder som kan behövas för att MSB:s och länsstyrelsernas stöd till

kommunernas räddningstjänst ska kunna förstärkas och utvecklas, bl.a. ifråga om

stabs- och ledningsstöd, vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser

analysera om det är lämpligt och ändamålsenligt att en statlig myndighet även i

fortsättningen ska ges möjligheten att ta över ansvaret för räddningstjänsten vid

omfattande räddningsinsatser och i förekommande fall analysera om det hör ställas

krav på särskilda skäl eller en liknande kvalifikation för ett sådant övertagande, och

föreslå de åtgärder som kan behövas

analysera om det finns behov av att reglera behörighets— och kompetenskrav för

anställning av en kommunal räddningschef och lämna de förslag som kan behövas.

Uppdraget att föreslå hur statens tillsyn av och stöd till den kommunala räddningstjänsten

kan förstärkas, utvecklas och förtydligas.

hur MSs och länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas förebyggande verksamhet

och räddningstjänst ska kunna förstärkas, utvecklas och förtydligas, samt analysera om

det är lämpligt och ändamålsenligt att ge MSB utökade tillsynsbefogenheter

analysera om det finns skäl för att regeringen även ifortsättningen i vissa

undantagsfall ska behöva kunna besluta om ändring av hur kommunernas

förebyggande verksamhet eller räddningstjänst är ordnade
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6 ANALYS

GRÄNSLÖS RÄDDNINGSTJÄNST

Gränslös räddningstjänst har fungerat  i  över tjugo år  i  Västmanland. Däremot så har det varit

svårt med ledningssamverkan.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Alla räddningschefer har samma grundinställning/förhållningsätt till samverkan.

För räddningschefernas del är det en självklarhet att hålla varandra informerade om förändring

i  förmågan som kan vara av intresse för grannarna. Likaså ser räddningscheferna inga problem

att informera grannarna om en pågående insats som kan påverka andra räddningstjänster. Vid

insats i gränsland är det också en självklarhet att ta kontakt med grannen och göra upp om hur

insatsen ska samordnas.

Likaså är det självklart att samverka med varandra när det behövs. Allas styrkor står till

varandras förfogande vid en händelse.

LÄNSSTYRELSEN

Det finns ett behov av en god dialog med länsstyrelsen både som samverkanspart och

tillsynsmyndighet

RÄDDNINGSCHEFSTRÄFFAR

Idag sker inga regelbundna räddningschefsträffar inom Västmanland. Räddningscheferna ser

det som en fördel med en större regelbundenhet. Syftet med träffarna är att utveckla

samverkan inom länet och vara en naturlig part till länsstyrelsen.

BEHOV OCH ÖNSKVÄRD INRIKTNING

MBR

Samverkan runt Mälaren är en viktig strategisk inriktning för IVlBR. Nuvarande samverkan med

Eskilstuna och Strängnäs ska utvärderas i närtid.

Södra Dalarna

Södra Dalarna äri behov av en strukturerad ledningssamverkan, både  i  vardagen och för att

kunna växla upp i en långvarig och/eller komplicerad räddningsinsats. Södra Dalarna har

önskemålet om att utveckla denna ledningssamverkan med Västmanland. Då detta inte är

möjligt på kort sikt måste Södra Dalarna undersöka andra alternativ. Dessa alternativ är med

Dala Mitt och norra Dalarna Och/eller Gästrike.

Sala-Heby

Mycket nöjd med nuvarande samarbeten
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VMKF

Ett nytt avtal förväntas tecknas redan under 2017 med Nerikes brandkår, Bergslagens

räddningstjänst samt eventuellt Karlstadsregionen.

Skinnskatteberg

Följer VMKF

REGERINGENS ÖVERSYN AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Riksdagen har i trettio år uppmanat kommunerna att samverka vad det gäller

räddningstjänsten för att kunna möta en allt mer komplex riskbild. Den senaste utredningen

kommer sannolikt bland annat att peka på behovet av en bättre ledningssamverkan.

För att få ekonomi i gemensamma ledningsorganisationer med ledningscentraler behöver de

omfatta ett större geografiskt område. Det är inte osannolikt att nuvarande

samverkansområden behöver slås samman till större enheter som omfattar flera län.

Det som även kan påverka är den pågående ”Alarmeringsutredningen” som gör en översyn av

alarmeringstiänsten i Sverige.

Även polisen nya organisation med uppbygganden av kraftfulla regionledningscentralen kan

påverka behovet av en samverkan inom den kommunala räddningstjänsten. Västmanland

ingår i Polisregion Mitt tillsammans med Uppsala och Gävleborg. Region Bergslagen består av

Värmland, Dalarna och Örebro län. Polisens indelning känns clock inte optimal för

räddningstjänsten. Men är region Mitt och Bergslagen tillsammans helt utopiskt?

Polisens regioner
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7 REKOMMENDATIONER

Länsöverenskommelse

Rekommendation

För att stödja utvecklingen av samverkan mellan räddningstjänsterna inom Västmanland och

samverkan med länsstyrelsen behövs en överenskommelse som kan utgöra bas för samverkan.

Ledningssamverkan

Rekommendation

Alla räddningstjänsterna tillser själva att de ingår i en större Iedningssamverkan.

Det är även dags höja blicken från dagens synsätt och börja förbereda nästa steg som med stor

sannolikhet kommer innebära ledningssamverkan över fler län för att komma i fas med

regerings utredning av räddningstjänsten, alarmeringsutredningen och polisens nya

organisation.

Räddningschefsträffar

Rekommendation

Även om räddningstjänsterna ingar i olika ledningssystem kommer det alltid att finns behov av

samverkan inom Västmanland.

Inför regelbundna träffar mellan de räddningstjänster som verkar i länet. Minst en träff per

kvartal med ett roterande värdskap.

Till dessa träffar inbjuds även länsstyrelsen vid behov, dock minst en gång per år.
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Skinnskatteberg

VKMF

Sala-Heby

MBR

Södra Dala rna
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ÖVERENSKOMMELSE RÄDDNINGSTJÄNSTSAMVERKAN INOM

VÄSTMANLAND

§1

Parter

Mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, Skinnskattebergs kommun,

Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund, Sala kommun för räddningstjänsten

Sala-Heby samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har träffats följande

överenskommelse angående räddningstjänstsamverkan.

Vid tillämpning av detta avtal betraktas Västra Mälardalen och Skinnskatteberg som en

part för att underlätta Skinnskattebergs medverkan i gränslös räddningstjänst.

Utöver denna överenskommelse kan det finnas det finns två och

flerpartsöverenskommelser som inte omfattar alla räddningstjänster i länet.

§2

Syfte

Sedan många år tillämpas gränslös räddningstjänst för att sätta den hjälpsökande i

fokus oavsett administrativa gränser där alltid de närmaste styrkorna larmas. Det finns

även olika avtal om förstärkning över gränserna inom länet och med länets grannar.

Den här överenskommelse syftar till att stödja och utveckla samverkan mellan

räddningstjänsterna som verkar inom Västmanland.

§3

Information  om planeringsläget

Om någon räddningstjänst ändrar sin förmåga exempelvis vid införande av en ny

metod eller utrustning ska detta informeras om redan i planeringsläget för att

underlätta en framtida begäran om förstärkning.

§4

Larmning av närmaste enhet

Oavsett kommungräns ska alltid snabbast enhet på plats larmas.
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§5

Förstärkning

Snabbast tillgängliga resurser ska användas vid nödlägen.

ide kommuner där parterna har ansvaret för räddningstjänst ska de samlade

resurserna användas oavsett kommuntillhörighet för att uppnå ett så bra resultat för

samhället och den som har ett hjälpbehov som möjligt. Detta innebär att snabbast

tillgängliga lämpliga resurser ska användas vid nödlägen oavsett kommun och

organisationstillhörighet.

Detta omfattar även behovet av beredskapshållning för nya insatser.

§6

Information vid insats

Vid pågående insats som kan utvecklas så att det kan påverka andra räddningstjänster
ska information lämnas till berörda räddningstjänster.

§7

insats i gränsland

Vid insats i gränsland ska angränsande räddningstjänst snarast informeras. Den som

har insatsen på sitt geografiska område har initiativet att ta kontakten samt tillse att

det träffas en överenskommelse om hur insatsen ska samordnas och informera

Länsstyrelsen.

§8

Rutinbeskrivningar

Varje räddningschef tillser att det finns rutinbeskrivningar enligt  §  4—7 ovan.

59

Räddningschefsträffar

För att underlätta samverkan inom länet och vara en part i diskussionerna med

Länsstyrelsen ska det varje år hållas minst fyra träffar. Länsstyrelsen bjudas in att
deltaga i träffarna vid behov dock minst en gång per år. Ansvaret för träffarna fördelas
mellan räddningstjänsterna.

Planeringsanvarig Kvartal

VMKF 1

Skinnskatteberg
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MBR 2

Sala-Heby 3

Södra Dalarna 4

§10

Ekonomisk ersättning

Ekonomisk ersättning regleras i partsavtal

511

Giltighet

Denna överenskommelse gäller från undertecknandet och tills vidare. Genom skriftligt

meddelande till de andra parterna kan avtalet sägas upp med tre månaders

uppsägningstid.

Datum

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Elisabeth Salomonsson

Ordförande i direktionen

Skinnskattebergs kommun

Carina Såndor

Kommunstyrelsen ordförande

Datum

Mälardalens Brand och Räddningstjänstförbund
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Staffan Jansson

Ordförande  i  direktionen

Sala kommun för Räddningstjänsten Sala-Heby

Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen ordförande

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Teemu Sulin

Ordförande direktionen


