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Samverkan
Inom det skadeavhjälpande området har MRF ett stort antal samverkansavtal. Dessa
reglerar bland annat hur utalarmering ska ske samt hur samarbetet med närliggande
kommuner ska fungera. Följande samverkansavtal finns:
• Samarbetsavtal med SOS Alarm Sverige AB avseende utlarmning av den
kommunala räddningstjänsten i fredstid, under större samhällspåfrestningar
och under höjd beredskap inom Sundsvalls-, Timrå- och Ånge kommun.
• Avtal med SOS Alarm Sverige AB avseende ett Zenitarbetsplats inne på SOS
centralen i Sundsvall, samt gemensamt arbete mellan MRF:s Inre befäl samt
SOS operatör vid räddningsinsatser
• Avtal med Akzo Nobel (Nouryon) rörande drift av deras räddningsstyrka i
Stockvik
• Avtal om gränslös samverkan med samtliga räddningstjänster i Västernorrland
(Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens (HKÅ) och Räddningstjänsten
Örnsköldsvik) vilket innebär att närmsta styrka till en olycka alltid larmas.
• Avtal om gränslös samverkan med Norrhälsinge Räddningstjänstförbund och
Jämtlands Räddningstjänstförbund vilket innebär att närmsta styrka till en
olycka ska alltid larmas.
• Avtal med HKÅ och Örnsköldsviks räddningstjänst om gemensamt nyttjande
av MRF:s inre befäl (IB) och övrig kemkompetens vid insatser inom området
farliga ämnen samt nyttjande av gemensamma resurser vid insatser för tung
räddning t.ex. buss-, lastbils- och tågolyckor.
• Avtal om gemensam Räddningschef i beredskap (RCB) med
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen samt nyttjande av MRF:s inre befäl
vid vissa räddningsinsatser inom HKÅ:s geografiska område.
• Avtal med Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens om hjälp vid brandlarm
från flygvapnets anläggning i Liden.
• Samarbetsavtal med Landstinget Västernorrland omfattande utalarmering av
räddningstjänstpersonal till sjuk/skadad person för omhändertagande, samt
hjärtstoppslarm i väntan på ambulans (IVPA).
• Avtal med Landstingsfastigheter i Västernorrland, som innebär att
räddningstjänsten fungerar som beredskapsstyrka vid helikopterlandningar på
Sundsvalls sjukhus.
• Avtal med Sundsvalls kommun (Stadsbyggnadskontoret), Timrå kommun
(Kultur och Teknik), och Ånge kommun (Tekniska kontoret) som innebär att
räddningstjänsten ansvarar för att hålla vägbanan farbar och befriad från
hinder i samband med olyckor på vägar.
• Avtal mellan RVR AB som omfattar akut restvärdesskydd, sanering av väg
och järnväg, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete
på väg- och spårområde.
• Avtal med Släckmedelscentralen, SMC, om att Medelpads
Räddningstjänstförbund med kort varsel efter begäran ska inställa sig på
angiven plats med SMC:s släckutrustning och en insatsstyrka på en teamchef
och fyra brandmän. Syftet är att medverka vid den lokala räddningstjänstens
insats vid bekämpning av oljecisternbränder, i första hand i Norrland. SMCutrustningen är placerad i Sundsvall. MRF ska också enligt avtalet inneha en
halvtidstjänst som SMC koordinator.
• Avtal med SHRA Sundsvall (motorklubben) om att motorklubben efter
begäran från Medelpads Räddningstjänstförbund ska ställa det av
motorklubben ägda brandfordonet till Räddningstjänstens förfogande.
• Avtal med Sjöräddningssällskapet SSRS angående medverkan vid kommunal
räddningstjänst till havs inom de kommunala hamnområdena, samt för
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medhjälp av transport av personal och utrustning vid bränder på öar. Avtalet
omfattar även övningsverksamhet
Avtal med bärgningsföretag om hjälp vid räddningsinsatser avseende tung
räddning.
Avtal med Ljustorps Frivilliga Brandkår om frivillig hjälp vid
räddningsinsatser.
Avtal med Region Västernorrland om hjälp med transport av skadade i
terräng, bär- och lyfthjälp, samt framförande av ambulans till sjukhus då
ambulanspersonalen vårdar i ambulanshytt
Avtal med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner om lyft- och bärhjälp
Avtal med Ånge kommun omfattande inbrottslarm i kommunens fastigheter.
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