Beslutsstöd för räddningstjänsten

Emergency INFO

DOKUMENTATION AV RÄDDNINGSINSATS
Loggbok och dokumentation av åtgärder etc.
Beslut fattade av räddningsledaren skall enligt lagen om skydd mot oyckor dokumenteras i
skriftlig form.
Dokumentationen skall redovisa följande:
- beslut
- tid för beslutet
- vem som har fattat beslutet
- skälen för beslutet
- vem avser beslutet
Information
(samt utdrag ur lagstiftningen)
Datum

/

20

Larm tid

Adress

Larm nr
NR

Annat
6 kap. Särskilda skyldigheter för enskilda, kommuner och statliga myndigheter
Tjänsteplikt
6 kap. 1 § När det behövs, är var och en som under
kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år
skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån hans
eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter
det.
Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.
Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket
och som är bosatta i kommunen får en nämnd som
avses i 3 kap. 11 § ta ut lämpliga personer för att ingå
i kommunens räddningsvärn. I första hand skall frivilliga
tas ut. Den som tagits ut är skyldig att delta i övning med
räddningsvärnet under högst tjugo timmar årligen.
Ingrepp i annans rätt
6 kap. 2 § Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för
skada i miljön inte lämpligen kan hindras på något annat
sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda
sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra
bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp
i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med
hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas
genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana
ingrepp får också göras av en nämnd som avses i 3
kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av
den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten. Om
länsstyrelsen eller annan statlig myndighet i enlighet
med vad som sägs i 4 kap. 10 § första stycket har tagit
över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, får
ingrepp göras av den myndigheten i stället för av den
kommunala nämnden.
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Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får,
under de förutsättningar som anges i första stycket eller
om det är nödvändigt för att göra det möjligt att åter
använda den förorenade egendomen, den myndighet
som ansvarar för saneringen göra sådana ingrepp i
annans rätt som anges i första stycket.
Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg får
meddelas med stöd av denna paragraf bara om Sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas.
6 kap. 3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som
behövs vid ingrepp enligt 2 §.
6 kap. 4 § Den som med stöd av 2 § har beslutat om
avspärrning eller utrymning, skall i skälig omfattning
hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd
av åtgärden är i behov av det.
6 kap. 5 § Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får placeras på annans mark eller byggnad, om det inte medför inverkan av någon betydelse
på markens eller byggnadens användningssätt.
Beslut om åtgärd enligt första stycket meddelas av en
nämnd som avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig
räddningstjänst, av den myndighet som ansvarar för
räddningstjänsten.
Redovisning av beslut om tjänsteplikt och om
ingrepp i annans rätt
6 kap. 6 § Den som med stöd av 1 eller 2 § har beslutat
om tjänsteplikt eller ingrepp i annans rätt skall redovisa
beslutet i skriftlig form.
Av beslutet skall framgå när och av vem det har fattats
samt skälen för beslutet och vem det avser.
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