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Bilaga A – Dokumentförteckning 
 

Avtalsförteckning 

Nedan presenteras avtal eller överenskommelser med samverkansparter. 

• Avtal med Socialtjänsten Uddevalla kommun, Lysekils kommun (avdelning vård och 
omsorg) samt Munkedals kommun (omsorgsförvaltningen) avseende lyfthjälp. 

• Avtal med Ambulansverksamheten, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen 
avseende bärhjälp vid ambulanstransporter med tunga patienter.  

• Avtal med NU-sjukvården avseende sjuktransporter i terräng. 
• Avtal med Västra Götalandsregionen avseende åtgärder i väntan på ambulans (IVPA) . 
• Räddningstjänstsamverkan inom Västra Götalandsregionen (RäddsamVG) i syfte att 

utveckla samverkan mellan räddningstjänsterna inom regionen (Gemensam 
samordnare).  

• Samverkansavtal med Preem AB Lysekil. 
• Överenskommelse avseende ömsesidig räddningssamverkan vid räddningstjänst på E6 

med SBRF (Stenungsund).  
• Överenskommelse avseende ömsesidig räddningssamverkan vid trafikolyckor på E6 

med Tanums kommun. 
• Överenskommelse om operativt samarbete mellan räddningstjänster inom 

RäddsamVG. 
• Avtal med NÄRF om ömsesidig räddningssamverkan på riksväg 44. 
• Avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB, RVR, avseende 

restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och 
arbete på väg- och spårområde. 

• Avtal med medlemskommunerna avseende tjänsteman i beredskap, TiB. 
• Avtal med SOS Alarm AB avseende manöver av utomhusvarning i RMB. 
• Avtal med Entropi AB om sanering. 
• Samverkansavtal med Sjöfartsverket, Transport och farledsservice Lysekil, avseende 

transport av räddningsstyrka med lotsbåt. 
• Avtal med SOS Alarm AB avseende alarmeringstjänster i RMB. 
• Avtal om gemensamt räddningsledningssystem med NÄRF och Orust räddningstjänst. 
• Avtal om gemensam systemledning med NÄRF. 
• Avtal om gränslös räddningstjänst med NÄRF och Orust räddningstjänst. 
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Tillsynsplan 2022, reviderad 2022-06-13, förebyggandechef. 

Förteckning över farliga verksamheter, tillsynsplan 2022. 

Regionala, delregionala och kommunala oljeskyddsplaner. 

Riktlinjer för uppföljning och olycksundersökning, förebyggandechef. 

Riktlinjer för räddningstjänst under skymningsläge och höjd beredskap, 2017-09-22, 
förbundsdirektionen. 
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