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Inledning 

Operativa målsättningar bygger på genomförd riskinventering och kommunens handlingsprogram 

enligt LSO. När riskinventering och handlingsprogram uppdateras ska operativa målsättningar också 

ses över.  

Knutet till de operativa målsättningarna är kompetenskraven på den operativa personalen och den 

operativa övningen och utbildningen som finns i separata styrdokument. 

Tabell, operativa målsättningar: 

Räddningstjänstens personal ska vara övad och ha tillgång till utrustning för att kunna utföra: 

Uppgift Station 1000/ 

Kristianstad heltid 

Station 

1300/ 

Åhus deltid 

Station 

1400/ 

Arkelstorp 

deltid 

Station 

1500/ 

Tollarp 

deltid 

Station 

1600/ 

Degeberga 

deltid 

Ledning och samordning av 

större och komplicerade 

räddningsinsatser 

Ja - - - - 

Bistå med stabspersonal 

till Stab Skåne och Stab 

Skåne NO samt kunna 

upprätta egen stab 

Ja - - - - 

Genomföra 

livräddningsinsats med 

rökdykargrupp 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Genomföra samtidig 

livräddningsinsats med 

rökdykargrupp och 

utvändig livräddning eller 

släckning vid brand i 

byggnad upp till 8 

våningar/23 m 

Ja Först vid 

förstärkning 

från stn 

1000 

Först vid 

förstärkning 

från stn 

1000 

Först vid 

förstärkning 

från stn 

1000 

Först vid 

förstärkning 

från stn 

1000 
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Genomföra samtidig 

livräddningsinsats med 

rökdykargrupp och 

utvändig livräddning eller 

släckning vid brand i 

byggnad upp till 4 

våningar/11 m 

Ja Först vid 

förstärkning 

Först vid 

förstärkning 

Först vid 

förstärkning 

Först vid 

förstärkning 

Kunna utföra inledande 

livräddningsinsats vid 

kemikalieolycka 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kunna utföra 

livräddningsinsats och 

begränsningsinsats 

samtidigt vid 

kemikalieolycka 

Ja - - - - 

Kunna stoppa utflöde av 

kemikalier i gasfas, 

vätskefas eller vid utflöde 

motsvarande rörbrott i 

distributionsledning eller 

motsvarande 

Ja - - - - 

Kunna utföra 

kemdykarinsats vid olycka 

med tankbil eller 

järnvägsvagn  

Ja - - - - 

Kunna utföra 

begränsningsinsats vid 

mindre läckage och spill av 

kemikalie 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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Upprätta saneringsplats i 

samband med 

kemdykarinsats 

Ja, i samverkan 

med t.ex. Kem 

Skåne 

- - - - 

Indikera utsläpp av 

explosiva, giftiga och 

radioaktiva ämnen 

Ja - - - - 

Losstagning av fastklämda 

vid trafikolycka 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Losstagning av personer 

vid olyckor i hissar 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kunna upprätta 

uppsamlingsplats för 

skadade 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kunna upprätta 

uppsamlingsplats med 

sjukvårdstält 

- - - Ja - 

Skogsbrandsläckning Ja Ja Ja Ja Ja 

Släckinsats på öar Ja - Ja - - 

Oljeskadebekämpning på 

land, i sjöar, kustvatten 

samt begränsa spridning i 

avloppssystem och 

miljökänsliga områden 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Sjöräddning på insjöar och 

andra vattendrag, dock ej 

vattendykning 

Ja Ja Ja Ja - 

Sjöräddning i hamnar, dock 

ej vattendykning 

Ja Ja - - - 
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Biträda sjöfartsverket vid 

sjöräddning till havs 

Ja Ja - - - 

Terrängtransporter av 

skadade personer till 

farbar väg 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Djurlivräddning av 

tamboskap 

Ja, viss 

specialutrustning 

finns 

Ja, enklare 

karaktär 

Ja, enklare 

karaktär 

Ja, enklare 

karaktär 

Ja, enklare 

karaktär 

Utföra olika uppdrag av 

teknisk karaktär såsom 

stormskador, vattenskador 

och hisstopp 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kunna begränsa/släcka en 

spillbrand på 300 m2 

Ja Ja - - - 

Kunna begränsa/släcka en 

mindre spillbrand 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 


