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Svedala kommuns rutin för åtgärder vid eventuell smitta på 

karantänsflygplatsen Malmö Airport 

 
Svedala kommun är ansvarig för att åtgärder vidtas till skydd för människors hälsa i fråga om 

transportmedel, bagage och annat gods samt djur. Kommunen svarar för att karantänsflygplatsen har 

tillgång till den personal och den utrustning som behövs för kontroll av bagage och annat gods samt 

djur. Kommunen har ett ansvar att vidta de försiktighetsmått som behövs för att förhindra skada på 

egendom som berörs av åtgärder till skydd av människors hälsa mot internationella hot.  

 

Vid misstanke om en allvarlig smittsam sjukdom från ett djur eller ett objekt ska kommunen 

omedelbart vidta åtgärder för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Om det är 

nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta förstöra föremål av personlig 

natur och låta avliva djur som innehas av privatpersoner. 

 

Bygg- och miljönämnden är ansvarig inom Svedala kommun för åtgärder enligt Lag (2006:1570),  

HSLF-FS 2015:8 samt Miljöbalken (1998:808), se Bilaga 1 för utdrag ur lagtexterna.  

 

Vård och omsorg i Svedala kommun ansvarar för att den enskilde får det stöd och den hjälp de 

behöver enligt Socialtjänstlagen 2 kap.§1. 

 

Handlingsrutiner 

 

Alarmeringsplan, samlingsplats och skyddsutrustning 

Larm går till kommunens TIB. Kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) kontaktar vidare de 

ansvariga enligt Alarmeringsplan för kommunen. 

 

Samlingsplats för parter med ansvar för att vidta åtgärder vid krissituationer är vid VAKTEN. Från 

VAKTEN lotsas berörd personal till den aktuella platsen. 

 

Skyddsutrustning förvaras på Toftaängens äldreboende, kontaktuppgifter finns i Bilaga 2.  

Typ av skyddsutrustning och antal framgår i Bilaga 2. 

 

Hantering av bagage mm 

Kommunen svarar efter samråd med smittskyddsläkaren för att misstänkt smittat bagage transporteras 

till ett avgränsat utrymme och förvaras åtskilt från övrigt gods. Det finns ingen specifikt avsedd lokal 

för detta utan diskussion ska föras med jourhavande säkerhetschef och smittskyddsläkare om en 

lämplig plats när behov uppkommer.  

 

Med dessa parter samt utomstående saneringsfirma förs en vidare diskussion om lämpliga åtgärder för 

att spåra smittan och undanröja riskerna för smittspridning.   

 

Hantering av djur 
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Kommunen ansvarar för kontakt med länsveterinärerna för vidare handläggning och åtgärder. 

 

Saneringsansvar 

Kommunen ansvarar och ska besluta om lämpliga åtgärder för sanering. Ansvaret för saneringen 

skiftar beroende på om smittan rör gods, flygplan eller terminaler. Kommunen ska godkänna 

saneringen utifrån egna observationer och utifrån bedömning från saneringspersonalen. 

Vid smittat gods kontaktar kommunen utomstående firma som sanerar bagage och annat gods. 

Kostnaden ligger hos kommunen. 

Vid smittat luftfartyg ligger huvudansvaret hos berört flygbolag. Flygbolagen bör ha en policy för hur 

saneringen av flygplanen ska gå till. Kostnaden ligger hos berört flygbolag. 

Vid smittad terminal ansvarar Malmö Airport för saneringen. Beslut fattas av kommunen i 

samförstånd med utomstående saneringsfirma eller annan utomstående expert samt med representant 

från Malmö Airport. Malmö Airport står för de kostnader som uppkommer i samband med saneringen.  

Kostnadsansvar för förtäring 

Kommunens socialtjänst kommer att ersätta kostnader för förtäring för de personer som berörs av 

situationen. Uppstår en kostnad för förtäring ska denna godkännas av kommunens representant på 

plats. Faktura skickas till Vård och omsorg. Kommunhuset, 233 80 Svedala. 

Räddningstjänsten 

Nedanstående ombesörjer Svedala Räddningstjänst, vid behov, att det kommer ut på plats 

 Stolar och bord till 100 personer, finns på Folkets hus Svedala.  

 Bårar och filtar, finns till 100 personer enligt följande:  

60 stycken bårar och filtar på Civilförsvarets förråd i Svedala 

40 stycken bårar och filtar på Räddningstjänsten Sturup. 

 Uppblåsbart tält, finns på Civilförsvarets förråd i Svedala. 
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BILAGA 1 

 

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

 

§ 4 Kommunen ansvarar enligt denna lag för att åtgärder till skydd för människors hälsa 

vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat gods samt djur.  

§ 7 Kommunen svarar för att karantänsflygplatsen har tillgång till den personal och den 

utrustning som behövs för kontroll av bagage och annat gods samt djur för att skydda mot 

internationella hot mot människors hälsa.  

§ 15 När åtgärder till skydd för människors hälsa utförs på transportmedel, bagage och annat 

gods samt djur ska de försiktighetsmått vidtas som behövs för att förhindra skada på sådan egendom. 

 

HSLF-FS 2015:8 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa 

 

§ 3 Kommuner där karantänsflygplats är belägen ska planera sin verksamhet så att en 

beredskap upprätthålls för att tillhandahålla den personal och den utrustning som flygplatsen behöver 

för kontroll av transportmedel, bagage och annat gods samt djur vid internationella hot mot 

människors hälsa. 

 

Miljöbalken (1998:808) 9 kapitel Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

§ 15 Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson eller ett objekt bär 

på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor, ska kommunen omedelbart vidta 

de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Om det är 

nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta förstöra föremål av personlig 

natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel om kommunens ansvar 

2 kap. Kommunens ansvar 

1 §  Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret 

för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det 

ansvar som vilar på andra huvudmän. 

2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag 

1 §  Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §, om 

inte annat följer av 3-5 §§. Lag (2011:328). 

2 §  Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och 

hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. Lag (2011:328). 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K2P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K2_aP3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K2_aP5
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BILAGA 2 

 

Skyddsmaterial att användas vid Malmö Airport 

Förkläde med ärm 20 stx2 

Skyddsförkläde 50 st x2 

Munskydd 3 lagers 50 st x6 

Handsprit med pump 600ml x15 

Handsprit 150 ml x24 

Skoskydd storlek medium 100 st 

Skoskydd storlek large 100 st 

Handskar storlek small 100 st x3 

Handskar storlek medium 100 st x 3 

Handskar storlek large 100 st x3 

Hårskydd 150 st x2 

Andningsskydd med utandningsventil 10 st 

 

Materialet finns på Toftaängens boende.  

Adress: Toftavägen 37  Svedala 

Telefon: 040 - 626 85 31 

040 - 626 85 32 

 

 

 

 


