
 

 

Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2019-11-27 

 

 

 

 

Gemensamt ledningssystem för 42 kommuner 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta 

• att godkänna upprättat samverkansavtalet för Räddningsregion Bergslagen, 

• att Nerikes Brandkår organiserar en särskild avdelning för att vara värd för det gemensamma 

ledningssystemet - Räddningsregion Bergslagen, samt 

• att godkänna Budget 2020 - 2023 för Räddningsregion Bergslagen. 

 

Ärendebeskrivning 

I början av året inleddes arbetet med att tillskapa en gemensam ledningsorganisation för 

räddningstjänsterna i länen Örebro, Värmland och Dalarna. Utöver detta ingick också tre kommuner 

från Dalsland som gränsar till Värmland samt fem kommuner i Västmanland som gränsar till Örebro 

och Dalarnas län. Från början deltog 21 räddningsorganisationer som bedriver räddningstjänst i 52 

kommuner. 

Arbetet med att ta fram underlag för beslut i respektive räddningsorganisation avslutades under 

november månad, då räddningsorganisationer som företräder 42 kommuner lämnat preliminär 

inriktning att fatta beslut om att ingå i den gemensamma ledningsorganisationen - Räddningsregion 

Bergslagen, (RRB) enligt upprättat samverkansavtal. Se bilaga 1.  

Verksamheten planeras att starta den 12 maj 2021. RRB kommer från och med nästa år att 

tillhandahålla ett gemensamt ledningssystem för ingående räddningstjänster där 740 000 invånare 

bor i de 42 kommunerna. Cirka 7 500 händelser inträffar varje år inom det gemensamma 

insatsområdet. 17 räddningsorganisationer återfinns i det nya området med en gemensam resurs 

bestående av cirka 110 brandstationer. Området är mycket stort och innehåller bl.a. cirka 45 mil 

gräns mot Norge. Rent praktiskt bygger samverkan på en gemensam räddningsledning med 

bemanning för bakre och främre ledning. Se bilaga 2. Varje räddningstjänst är egen och kan vara 

organiserade på olika vis exempelvis i egen kommun, avtalssamverkan med andra kommuner eller 

räddningstjänst organiserade i kommunalförbund.  

Nerikes Brandkår föreslås vara värd för den gemensamma bakre ledningen som inledningsvis 

kommer att finnas samlokaliserade med SOS Alarm vid Örebro brandstation. När den nya centralen 



 

 

SLC (samhällsgemensam larm- och ledningscentral) kommer ledningsverksamheten att flytta dit 

2022/2023. 

I den nya centralen kommer Polisen, RRB, SOS Alarm samt företrädare för samverkande 

organisationer att ha en gemensam plats för larm- och ledning. 

En speciell budget är upprättad för samverkansorganisationen Räddningsregion Bergslagen. Se bilaga 

3. Jämfört med nuvarande ledningsorganisation för Nerikes Brandkår kommer förbundet att få 

tillgång till en betydligt större ledningsorganisation och räddningsresurser utan att kostnaderna ökar.  

  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Samverkansavtal räddningsregion Bergslagen 

Bilaga 2: Beskrivning av ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen 

Bilaga 3: Budget 2020-2023 för räddningsregion Bergslagen  

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Helena Luthman 

Brandchef    Ekonomichef 
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Samverkansavtal Räddningsregion Bergslagen 

 

1. Parter 

Brandkåren Norra Dalarna, 222000-3269, Eldsläckarevägen 9, 792 36 Mora 

Bergslagens Räddningstjänst, 222000-0919, Box 424, 681 29 Kristinehamn.  

Nerikes Brandkår, 222000-1016, Box 33600, 701 35 Örebro 

Räddningstjänsten Arvika, Arvika kommun, 212000-1892, 671 81 Arvika 

Räddningstjänsten Bengtsfors, Bengtsfors Kommun, 212000-1470, Järngatan 3, 666 30 

Bengtsfors 

Räddningstjänsten Dals-Ed, Dals-Eds Kommun, 212000-1413, Box 31, 668 21, Ed 

Räddningstjänsten Eda, Eda kommun, 212000-1769, Box 66, 673 22 Charlottenberg 

Räddningstjänsten Hagfors, Hagfors kommun, 212000-1884, Dalavägen 10, 683 80 

Hagfors 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen, 222000-1230, Box 5052, 650 05 Karlstad 

Räddningstjänsten Malung-Sälens Kommun, 212000-2148, Box 14, 782 21 Malung 

Räddningstjänsten Sunne, Sunne kommun, 212000-1843, 110. Räddningstjänsten, 686 80 

Sunne 

Räddningstjänsten Säffle, Säffle kommun, 212000-1900, 661 80 Säffle 

Räddningstjänsten Torsby, Torsby kommun, 212000-1777, 100. Räddningstjänsten, 685 

80 Torsby 

Räddningstjänsten Åmål, Åmåls kommun, 212000-1587, Box 62, 662 22 Åmål 

Räddningstjänsten Årjäng, Årjängs kommun, 212000-1835, Box 906, 672 29 Årjäng 

Skinnskattebergs Kommun Räddningstjänsten, 212000-2023, Box 101, 739 22 

Skinnskatteberg 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 222000-1065, Axel Johnsons väg 70, 774 34 

Avesta 

 

Nedan benämnd ”part” var för sig och gemensamt ”parterna” 
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2. Avtalet 

Detta avtal – huvudavtalet nedan ”Avtalet” – utgör det avtal mellan parterna som på ett 

övergripande plan reglerar samverkan. Under avtalstiden kan underavtal och instruktioner 

beträffande specifika frågor komma att ingås. Underavtal och instruktioner ska, för att 

vara giltiga, upprättas skriftligen, undertecknas av samtliga parter samt läggas som bilaga 

till Avtalet. Parternas fullständiga åtaganden gentemot varandra avseende samverkan vid 

räddningstjänst utgörs sålunda av huvudavtalet samt eventuellt tillkommande underavtal 

och instruktioner. Även vad gäller ändringar eller tillägg till huvudavtalet ska dessa 

upprättas skriftligen, undertecknas för att vara giltiga.  

För det fall det skulle förekomma innehållsmässiga motstridigheter mellan huvudavtalet, 

ändringar och tillägg till huvudavtalet och underavtal gäller avtalen sinsemellan i följande 

ordning: 

1. ändringar och tillägg till huvudavtalet, 

2. huvudavtalet, 

3. underavtal, och 

4. instruktioner. 

För det fall det i underavtalen förekommer motstridiga bestämmelser ska det senast 

upprättade underavtalet gälla.  

Respektive parts räddningschef ansvarar för årlig gemensam uppföljning av Avtalet och 

bedömning av behov om justering av samverkan. 

 

3. Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller från och med den 2020-04-01 och tillsvidare. Uppsägningstiden är två (2) 

år. Uppsägning ska göras skriftligen och tillställas Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår 

ska, när en uppsägning inkommer, vidarebefordra uppsägningen till samtliga Parter. 

 

4. Avtalets giltighet 

Parts bundenhet vid Avtalet är beroende av att respektive part sett till att beslut om att 

ingå Avtalet fattats i behörig ordning. För det fall part ingått Avtalet utan behörighet 

inträder partens rättigheter och skyldigheter från och med den dag bristen läkts.  

 

 

5. Avtalets syfte 

Syftet med Avtalet är att reglera de övergripande formerna för räddningstjänstsamverkan 

mellan parterna och att uppnå en gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst 

innebär att olycksdrabbad part ska få snabb hjälp och undsättning vid en olycka, oaktat 
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kommun- eller länsgränser. Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att de, inom 

samverkansområdet, samlade resurserna används så effektivt som möjligt oavsett 

organisationstillhörighet för att uppnå så effektiva insatser samt beredskapsproduktion 

som möjligt.  

Genom Avtalet tillskapas ett över, det geografiska området, effektivt resursutnyttjande 

utan en formell begäran enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ”LSO”. Genom 

Avtalet kommer parterna få en ökad förmåga att hantera och samarbeta vid stora, 

komplexa eller samtidiga räddningsinsatser såväl som vid mindre insatser. 

Genom undertecknande av detta avtal förbinder sig parterna att i enlighet med 

bestämmelserna i LSO samt att i enlighet med vad som i detta avtal stadgas, i mån av 

möjlighet samt efter bästa förmåga, biträda varandra vid utövande av räddningstjänst-

verksamhet inom respektive parts geografiska område.  

 

6. Samverkans omfattning 

6.1 Samarbetet 

Genom detta avtal ska parterna genom samverkan verka för att snabbt och resurseffektivt 

tillsammans lösa uppgifter vid räddningstjänst. Med räddningstjänst avses de 

räddningsinsatser som parterna ansvarar för enligt LSO. Genom detta avtal ska även 

parterna genom samverkan upprätthålla beredskapsproduktion vid pågående 

räddningsinsatser. 

Genom Avtalet träffas överenskommelse om att uppgifter som respektive part har enligt 

lag, i den omfattning som anges i detta avtal, ska utföras av de andra parterna enligt 3 kap 

12 § första stycket LSO. Genom Avtalet ges parterna rätt och skyldighet att medverka i 

varandras räddningsinsatser. Avtalet inkluderar även användning av ledningsfunktioner 

avseende bland annat rollen som räddningsledare och därmed även beslutsfattande på 

andra parters vägnar. För att möjliggöra ett sådant beslutsfattande när behov uppstår 

omfattar Avtalet därför även att respektive part ger anställda rätt att fatta beslut på den 

andra organisationens vägnar enligt 3 kap. 12 § andra stycket LSO. Möjligheten till 

avtalssamverkan återfinns även i 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725). 

Avtalet reglerar hur nyttjandet av resurserna kan ske proaktivt och direkt med 

förutbestämda arbetssätt (instruktioner). Avtalet medför att formell begäran om 

medverkan i annan kommuns räddningsinsats inte behöver göras vid varje tillfälle och 

minimerar därigenom risken för att insatsen fördröjs.  

Den i tid närmaste resurs, förstärkande resurser och ledningsenheter larmas enligt 

gemensamma instruktioner. Beredskapsproduktion beslutas av räddningschef eller den 

som denna utser enligt gemensamma instruktioner. Detta avtal medför att parternas 

ledningsfunktioner kan nyttjas i hela området. 
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6.2 Räddningsledare vid räddningsinsats 

Enligt LSO är räddningschefen utan vidare förordnande även räddningsledare, 

räddningschefen har dock rätt att utse annan behörig person att vara räddningsledare. 

Respektive parts räddningschef äger genom Avtalet rätten att utse annan behörig person i 

annan organisation att agera som räddningsledare i det egna området. 

 

6.3 Arbetsmiljöansvar vid räddningsinsats 

Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) kan arbetsmiljöansvaret vara fördelat på olika sätt hos 

parterna inom samverkansområdet. När flera räddningstjänster arbetar på samma 

arbetsställe ska arbetsledningarna tillsammans säkerställa säkra arbetsförhållanden. 

Samtliga parter är skyldiga att tillse att deras verksamhet inte utsätter någon för risker för 

ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på arbetsledande personal regleras i 

särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska genom sin 

arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i de 

arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren. 

Parterna har överenskommit att utse samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen vid 

gemensamt arbete vid räddningsinsats. Förutsättningarna för detta regleras i gemensam 

instruktion. Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra 

arbetsgivarna undantas det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. 

Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar för samtliga 

parters skyddsarbete. De ingående räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar 

som den samordningsansvarige ger. 

Det är inte enbart högsta arbetsledare/befäl som har ansvar för säkra arbetsförhållanden. 

Personal i samtliga funktioner har ansvar att söka och värdera information, kontinuerligt 

genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig information som rör säkerheten 

för samtliga arbetsgivares personal. 

 

7. Åtaganden 

Parts räddningschef ansvarar för att utse räddningsledare. De personer som av part utses 

till räddningsledare ska ha adekvat utbildning, ha genomgått introduktion och fortbildning 

samt i övrigt vara lämpliga för uppdraget. Uppföljning av lämplighet och varaktighet i en 

persons utnämning åvilar ordinarie räddningschef. Utsedda personer ska framgå av 

respektive parts räddningschefsbeslut. 

Respektive part åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av handlings-

programmen och som finns med utgångspunkt i respektive parts grundläggande riskbild. 

Parterna ska lämna nödvändig information till varandra och i övrigt vara varandra 

behjälpliga för att möjliggöra Avtalets uppfyllelse. 
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7.1 Dokumentation 

Dokumentation från räddningsinsats upprättas av respektive part i händelserapport. 

 

8. Personuppgiftsbehandling 

Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal kommer behandling av personuppgifter 

att ske av och mellan parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för behandling av 

personuppgifter är fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal mellan Parterna, enligt 

artikel 6 dataskyddsförordningen1. Syftet med behandlingen av personuppgifter är för 

fullgörande av åtagande avseende ledning av räddningsinsatser.    

Respektive part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som part 

utför för egen räkning samt som ett led vid ledning av räddningsinsatser. 

Mellan Parterna kommer ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 

dataskyddsförordningen att träffas.   

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta 

Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling av 

personuppgifter. 

 

9. Ekonomi 
9.1 Rätt till ersättning vid räddningsinsats 

Part som i enlighet med Avtalet mottar biträde, den skadedrabbade parten, från annan part 

har att ersätta denna andra part. Ersättningen ska betalas direkt mellan parterna. Beräkning 

av ersättningens storlek återfinns i bilaga ”Ekonomiska rutiner”.  

9.2 Ersättning för övergripande ledning 

Kostnaden för övergripande ledning ska betalas årligen till Nerikes Brandkår.  Kostnaden 

för den gemensamma övergripande ledningen fördelas per invånare. Kostnaden för den 

gemensamma övergripande ledningen framgår av dokumentet Budget Räddningsregion 

Bergslagen. Vid bestämmande av avgiften ska invånarantalet per den 1 november två år 

innan aktuellt budgetår läggas till grund för beräkningen. 

Detaljer beträffande övergripande ledning upprättas i separata avtal mellan Nerikes 

Brandkår och respektive part.  

9.3 Fakturering och betalning 

Fakturering beträffande sådan insats som avses i 9.1 ska ske efter avslutad insats. 

Betalning ska ske inom 30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  

Fakturering beträffande ersättning enligt 9.2 regleras i separat avtal.  

                                                            
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
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10.  Tvist 

Tvist med anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol med Örebro tingsrätt som 

första instans.   

 

Detta avtal har upprättats i ett (1) exemplar som förvaras på Nerikes Brandkår. Samtliga 

parter har erhållit varsin kopia. 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

_______________________ _______________________ 

Johan Szymanski Peter Backman 

Förbundsdirektör  Räddningschef 

 

_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

_______________________ _______________________ 

Per-Ove Staberyd  Mattias Larsson 

Brandchef Räddningschef 

 

_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

 

_______________________ _______________________ 

Christian Rådén  Leif Kunell 

Räddningschef Räddningschef 
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_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

_______________________ _______________________ 

Håkan Finnkvist Nils Weslien 

Räddningschef  Förbundsdirektör 

 

_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

_______________________ _______________________ 

Per Hampus  Mats Moberg 

Räddningschef Räddningschef 

 

 

_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

 

_______________________ _______________________ 

Henric Helander Krister Davidsson 

Räddningschef Räddningschef 

 

 

_______________________ _______________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

 

_______________________ _______________________ 

Kenneth Johansson  Mats Jansson 

Räddningschef Förbundsdirektör 
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Beskrivning av ledningssystemet för Räddningsregion 

Bergslagen 

 

Detta dokument utgör beskrivningen av konstruktionen av och funktionen hos det 

gemensamma ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen. Dokumentet utgör ett 

fristående dokument till det samverkanssavtal som utgör den legala grunden för samverkan.  
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1. Syfte 

Ett antal orsaker under de senaste åren har sammantaget, och för de olika organisationerna i 

delvis olika omfattning, skapat ett behov av att väsentligt öka förmågan att hantera ledning av 

kommunal räddningstjänst.  

Ett övergripande syfte med ledning är alltid att få effekt i åtgärdsproduktionen. Ledning ska 

inte betraktas som ett självändamål. 

 

Egna erfarenheter 
De ingående organisationerna i Räddningsregion Bergslagen var under sommaren 2018 hårt 

belastade på grund av de skogsbränder som uppstod inom och utom räddningsregionens 

geografiska område. Flera händelser inom området var sådant att de krävde resurser från ett 

stort antal räddningstjänster och förstärkningsrörelser över längre avstånd. Möjligheten att 

lämna bistånd till insatser utanför det geografiska området begränsades av 

räddningstjänsternas förmåga att samverka kring detta. Andra regioner, med upparbetade 

former för samverkan, begränsades inte på samma sätt. 

Större räddningsinsatser, före och efter sommaren 2018, har visat på att förmågan att leda 

räddningsinsatser behöver ökas. Även avseende räddningsresurser har det vid flera tillfällen 

visat sig att den egna organisationens resurser är otillräckliga och att det finns utmaningar 

kopplat till inriktning och samordning av utifrån förstärkande resurser. 

Organisationerna för att leda räddningsinsatser är ofta mycket begränsade. Vid större insatser 

både under sommaren 2018 och vid andra insatser har ledningsorganisationerna varit hårt 

belastade under längre tid på ett osunt sätt. Vidare har förmågan att hantera eventuella andra 

samtidiga händelser saknats. 

 

Räddningstjänst- och skogsbrandsutredningen 
Utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) föreslår att 

kommunerna får en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna 

genomföra omfattande räddningsinsatser, till exempel vid större skogsbränder. Utredningens 

förslag är att kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare 

övergripande räddningsledning. En sådan funktion bedöms vara av stor vikt, till exempel vid 

omfattande bränder eller andra allvarliga händelser. Den ständigt bemannade funktionen ska 

vara placerad på kommunal nivå och varje kommun ska själv eller tillsammans med andra 

kommuner ha tillgång till funktionen. Vidare föreslås en ändring av begreppet 

Räddningsledare till Räddningsledning för att tydliggöra räddningschefens och 

räddningsledarens roller och de särskilda befogenheterna enligt LSO. Utredningen menar att 

befogenheterna ska kunna fördelas på flera befattningshavare i räddningsledningen. 

Befogenheterna bör även fortsättningsvis utgå från räddningschefen och delegeras av honom 

eller henne till olika befattningshavare som uppfyller kraven för att vara räddningsledare. 



 

 

 3 

 

Utredningen föreslår också en reglering så att räddningsledningen ska fatta beslut om 

inledande av räddningsinsats.  

Skogsbrandsutredningen Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) utvärderar de 

operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, 

Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Insatserna utvärderas utifrån slutsatserna i 

räddningstjänstutredningen. Skogsbrandsutredningen konstaterar att Räddningstjänster som 

inte ingår i systemledning med ledningscentral och ledningspersonal i jour har sämre 

förutsättningar att klara stora och komplicerade händelser såsom skogsbränderna sommaren 

2018. Även om resurser tillförs utifrån förloras värdefull tid eftersom det måste byggas upp en 

ny organisation. Särskilt tydligt blev detta i Gävleborgs län där tre stora skogsbränder inte 

gick att släcka. För räddningstjänster som behöver hjälp men har systemledning blir det fråga 

om att förstärka befintlig organisation. Som jämförelse kan nämnas Jämtland där det fanns 

utvecklad systemledning och insatserna kunde starta snabbt och effektivt. Vidare konstaterar 

skogsbrandsutredningen att den viktigaste slutsatsen är att Räddningstjänstutredningens 

förslag till lagändringar och andra åtgärder bör genomföras. 

 Riksdagen förväntas fatta beslut utifrån räddningstjänstutredningens och 

skogsbrandsutredningens förslag under våren 2020. 

MSB:s uppfattning (PM Övergripande ledning, daterat 2019-04-02) är att arbete med att 

omsätta utredarens förslag, beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten, i praktiken 

ska påbörjas snarast möjligt, oaktat vidare beredning av betänkandet.  

Begreppen övergripande ledning och systemledning ska förstås som samma. 

För en utvecklad beskrivning av systemledning hänvisas till Taktik, ledning, ledarskap, 

kapitel 9 (SRV 2005). 

En övergripande ledning av räddningstjänst ska ha förmåga  

• att säkerställa en god beredskap,  

• att tidigt ta ställning till om räddningsinsats ska inledas,  

• att värdera behov av såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar,  

• att kunna prioritera mellan flera samtidiga resursbehov,  

• att följa upp och säkerställa måluppfyllelse för räddningsinsatserna över tid, 

• att samverka med andra aktörer och bidra till aktörsgemensam inriktning och 

samordning. 

 

Dessutom ska Räddningsregion Bergslagen vara tillräckligt resursstarkt för att kunna hantera 

det initiala skedet i förekommande insatser. 
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Förändringens mål 
Förändringen syftar till att åstadkomma en gemensam systemledning (övergripande ledning) 

för Räddningsregion Bergslagen. För att åstadkomma detta krävs skapandet av ett gemensamt 

ledningssystem för räddningstjänst. Den gemensamma systemledningen ska vara ordnad på 

sådant sätt att den motsvarar förväntningarna formulerade i räddningstjänstutredningen och 

därmed, i en nära framtid, tillsynsmyndighetens krav på verksamheten. 

Målet är att ha en gemensam systemledning på plats innan sommaren 2020. Den 

gemensamma systemledningen ska ha förmågan att hantera storskaliga eller komplexa 

olyckor samt flera samtidiga händelser på ett kvalitetssäkrat och tillfredsställande sätt. 

 

2. Ledningssystemets innehåll 

Ett antal komponenter krävs i skapandet av ett gemensamt ledningssystem. Inom ramen för 

MSBs projekt ”Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” (ELS) har 

nedanstående komponenter identifierats (Brehmer 2013, s. 17). 

 

 

Mandat 
En förutsättning för ett gemensamt ledningssystem är att de samlade 

räddningstjänstresurserna ställs till systemets förfogande (så kallad gränslös räddningstjänst). 

Med räddningstjänstresurser avses de enheter och resurser som definierats i kommunernas 

handlingsprogram för att bedriva kommunal räddningstjänst utifrån kriterier i lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor 1 kap §2. Detta ger förutsättningar för resursstyrning för att optimera 

genomförandet av samtidiga räddningsinsatser och den kontinuerliga beredskapshållningen. 

Detta åstadkoms genom avtal därom. I delar av det geografiska området är det redan en 

realitet. 
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Metoder 
Parallellt med arbetet att ta fram avtal och beskrivning av ledningssystemet pågår arbetet med 

att formulera en gemensam grundsyn (eller doktrin) som omfattar hela ledningssystemet. 

Denna utgör utgångspunkt bland annat för att ta fram gemensamma metoder och 

ledningsprocesser. I MSB:s PM om övergripande ledning (MSB:s uppfattning beträffande 

övergripande ledning av räddningstjänsten, daterat 2019-04-02) framgår vidare att ledning ska 

utövas utifrån en gemensam doktrin. I vårt fall motsvaras detta av dokumentet ”Grundsyn 

ledning Räddningsregion Bergslagen”. Utöver underlag från ELS-projektet och MSB:s PM 

om övergripande ledning utgörs innehållet i grundsynen av litteratur (främst Taktik, ledning, 

ledarskap och Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället), erfarenheter från 

andra räddningstjänster, Räddningstjänst- och Skogsbrandsutredningen samt diskussioner i 

styr- och arbetsgrupp. 

Räddningstjänstutredningens förslag att ändra begreppet Räddningsledare till 

Räddningsledning beaktas i detta arbete. 

 

Stödsystem 
I olika arbetsgrupper pågår idag arbete med att se över behov av olika digitala stödsystem för 

verksamheten. Under det fortsatta arbetet kommer metoder och system att fortsätta utvecklas. 

En arbetsgrupp finns tillsatt som arbetar med Rakel-användning specifikt. På sikt kommer 

denna arbetsgrupp att arbeta med samband mer generellt. 

 

Roller och organisation 
Ett antal ledningsfunktioner har utifrån egna behov, räddningstjänstutredningens 

beskrivningar, och andra räddningstjänsters erfarenheter identifierats såsom nödvändiga för 

ett gemensamt ledningssystem inom Räddningsregion Bergslagen. I fortsättningen av detta 

dokument beskrivs dessa. Med begreppet ledningsfunktion avses en befattningshavare i tjänst 

(eller beredskap). Respektive ledningsfunktion ska ha förmågan att utöva en uppsättning olika 

roller i en given situation. Med begreppet roll avses en förväntan på ett agerandemönster med 

ett specifikt syfte.  

Till exempel kan en insatsledare (ledningsfunktion) vara räddningsledare, sektorchef, 

samverkansperson på lokal nivå, säkerhetsbefäl och ledningsstöd (olika roller) vid olika 

tillfällen. 

Olika händelser ställer olika krav på ledning. Det gemensamma ledningssystemet behöver ha 

en god förmåga att anpassa ledningsorganisationen utifrån behovet. Anpassningsförmåga 

skapas bland annat genom att kunna kombinera rätt roller i varje given situation. 

 

3. Ledningssystemets förmåga 

Det samlade ledningssystemet behöver ha en förmåga att hantera ett antal uppgifter. 



 

 

 6 

 

Bedriva kontinuerlig 

omvärldsbevakning 

Kräver tillgång till information från egna systemet 

och andra aktörer, kräver kontinuitet hos systemet 

Säkerställa en god beredskap i 

regionen och väga avsteg i denna 

mot insatsproduktion  

Kräver mandat och kunskap om förväntningar från 

berörda räddningschefer 

Fatta beslut om att inleda 

räddningsinsats 

Tidskritiskt, sker inom ramen för alarmeringsfasen, 

kräver mandat att tolka räddningstjänstens roll 

Besluta om avsikt med insats och 

resurstilldelning  

Initialt tidskritiskt, kräver mandat att disponera 

resurser 

Tilldela ledningsorganisation till 

räddningsinsatser 

Initialt tidskritiskt, kräver mandat att disponera 

resurser 

Leda flera samtidiga 

räddningsinsatser 

Kräver en tillräcklig mängd ledningsresurser 

Leda storskaliga och komplexa 

räddningsinsatser 

Kräver en tillräcklig mängd ledningsresurser för att 

möjliggöra uppskalning, kräver förmåga att leda 

insatser i flera organisatoriska nivåer. 

Kontinuerligt följa upp 

räddningsinsatser utifrån 

resurstilldelning och beslutad 

avsikt 

Kräver kontinuitet, kräver tillräcklig 

ledningskapacitet 

Kontinuerligt följa upp 

räddningsinsatsers effekt gentemot 

skadeförloppet, hjälpbehovet och 

andra skyddsvärden, även vid 

situationer då skadeplatsnära 

ledning är belastad eller av annan 

anledning saknar överblick. 

Kräver kontinuitet, kräver tillräcklig 

ledningskapacitet 

Omfallsplanera vid 

räddningsinsatser 

Kräver förmåga att öka stabs- och 

ledningskapaciteten vid behov 

Hantera logistik Kräver kontinuitet, kräver förmåga att öka stabs- och 

ledningskapaciteten vid behov 

Förmåga att identifiera drabbat 

sammanhang, aktörssammanhang 

Kräver tillräcklig ledningskapacitet 

Informera relevanta aktörer på 

lokal nivå 

Kräver förmåga att samverka på lokal nivå, kräver 

tillräcklig ledningskapacitet 

Informera relevanta aktörer på 

regional nivå 

Kräver förmåga att samverka på regional nivå, kräver 

tillräcklig ledningskapacitet 

Initiera samverkan Kräver mandat att företräda systemet 

Förmåga att verka för 

aktörsgemensam inriktning och 

samordning 

Kräver förmåga att samverka på olika samhällsnivåer, 

kräver tillräcklig ledningskapacitet 

Information till allmänheten Kräver mandat att företräda systemet 

Samordning och inriktning av 

systemet 

Kräver mandat från räddningschefer 
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Dessutom behöver ledningssystemet förhålla sig till räddningstjänstens roll i den kommunala 

krishanteringen och olikheter i det avseendet mellan olika kommuner och räddningstjänster. I 

detta ingår också de fall då räddningstjänsten har som tillikauppgift att verka som 

tjänsteperson i beredskap (TIB) i kommunen. 

 

4. Ledningssystemets konstruktion  

Utifrån de önskade förmågorna hos ledningssystemet konstrueras detta av ett antal funktioner.  

Resurserna inom räddningsregion Bergslagen organiseras i olika ”styrkor”. En styrka består 

vanligtvis av 2-6 brandmän och utgår vanligtvis från samma brandstation. Varje styrka ska ha 

tillgång till tydligt utsedd arbetsledning med ett arbetsmiljöansvar för samtlig personal i 

styrkan. En styrka kan bestå av flera enheter, i dagsläget har vi dock inte ett gemensamt språk 

för eller rutin av att strikt använda enheter som begrepp. 

Normal grundbemanning i det gemensamma ledningssystemet föreslås bestå av nedanstående 

funktioner. Detta innebär inte att den samlade insatsen vid olika händelser alltid bemannas 

exakt med dessa funktioner, utan ledningssystemet anpassas alltid till rådande behov. Detta 

kan bli särskilt aktuellt vid riktigt stora, långvariga eller speciella händelser. 

Det är viktigt att fastslå att det inte per definition måste vara yttre (skadeplatsnära) och inre (i 

ledningscentralen) ledningsfunktioner som strikt håller sig till ute eller inne. Inte heller är det 

självklart hur räddningsledarmandatet enligt LSO ska fördelas. Detta behöver kunna anpassas 

efter olika händelser och skeenden. I grunden är räddningschefen i en kommun 

räddningsledare och detta mandat delegeras på olika sätt utåt i ledningssystemet. I vardagen är 

tanken en grundberedskap enligt nedan med funktioner som jobbar med ledning knutet till 

ledningscentralen eller i yttre, utlokaliserad, tjänst med skadeplatsnära ledning. 

Nedanstående är de gemensamma, grundläggande nivåerna avseende ledningsfunktionerna. 

Den enskilda räddningstjänsten kan själv sätta högre ambitionsnivåer för vissa funktioner. 

I resonemang och beskrivningar av olika ledningssystem har ofta använts beskrivningar av 

ledningsnivåer i begreppen L1 – L5. En möjlig utveckling är att dessa begrepp framöver 

kommer att användas i mindre utsträckning, och att vi i resonemang snarare är tydliga med 

beskrivningar av de ledningsfunktioner, roller och hierarkier som återfinns i ledningssystemet 

och använder dessa begrepp. För att underlätta förståelse med andra tidigare beskrivningar gör 

vi ändock en enkel översikt: 

L1 Styrkeledare eller arbetsledare 

L2 Insatsledare 

L3 Insatschef 

L4 Vakthavande befäl 

L5 RCB 

   

Larmbefäl återfinns inte i tabellen, utan kommer vid olika givna tillfällen att stödja L1, L2, 

L3, L4 eller L5. Larmbefälet kan också tilldelas en roll att vara chef över en eller flera av 

dessa funktioner. 
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Skadeplatsnära ledningsfunktioner 
Förmågan till ledning på skadeplats består av ett antal olika funktioner som tillsammans har 

förmågan att hantera alla vanligt förekommande olyckor inom regionen. Några funktioner 

finns i ständig tjänst, andra verkar genom beredskap i hemmet eller på annan plats. 

Ledningsfunktionerna ska ses i ett sammanhang och kan disponeras för ledning av insatser 

och beredskap utanför sitt primära område. 

• Styrkeledare/arbetsledare 

• Insatsledare 

• Insatschef 

 

Styrkeledare alternativt arbetsledare 

• Ledning av enskild styrka (fördela uppgifter och samordna mellan brandmän) 

• Insatsledning vid okomplicerade händelser som hanteras av en styrka och har ett 

begränsat samordningsbehov med externa aktörer 

 

Begreppet arbetsledare är föremål för diskussion i arbetsgruppen. Begreppet kan komma att 

ändras senare i processen. 

Styrkeledare är utbildade vid MSB:s skolor och har mandat/delegation att fatta beslut enligt 

Lag om skydd mot olyckor (LSO). Arbetsledare är utbildade på annat sätt än på MSB:s skolor 

och har i nuläget inte mandat att fatta beslut enligt LSO. Respektive räddningstjänst ansvarar 

själva för att bemanna sin organisation med styrkeledare/arbetsledare. 

Andelen arbetsledare ökar i vissa organisationer och kommer sannolikt att vara en högst 

normal företeelse under stor del av beredskapstiden. 

 

Insatsledare 

• Ledning av flera styrkeledare i en sektor 

• Insatsledning vid händelser med begränsat antal styrkor 

• Utföra stabsuppgift till annan ledningsfunktion 

• Vara samverkansperson på lokal nivå 

 

Respektive räddningstjänst ansvarar själva för att bemanna sin organisation med insatsledare 

(på egen hand eller tillsammans med andra). I grunden är detta troligen samma funktioner 

som finns idag även om de ofta benämns på annat sätt och innehåller flera ledningsfunktioner 

i en och samma befattning. Eftersom den enskilda räddningstjänsten själv sätter 

ambitionsnivån (utöver gemensamma grundläggande nivå) avseende ledningsfunktion 2 är det 

en funktion som också kan tilldelas roller i den kommunala krishanteringen utifrån den 

enskilda räddningstjänstens uppdrag i det avseendet. Ett exempel på sådan roll är 

tjänsteperson i beredskap (TIB). Om så görs behöver risken för tillfälligt hög belastning 

beaktas. 
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Insatschef 

• Ledning av flera insatsledare/befäl/ledningsfunktioner 

• Insatsledning vid händelser med ett större ledningsbehov, komplexitet, 

samordningsbehov med externa aktörer eller behov av att leda med sektorer 

• Utföra stabsuppgift till annan ledningsfunktion 

• Fungera som storsektorchef vid stora insatser där detta krävs 

• Vara samverkansperson på regional nivå.  

• Följa upp och samordna mellan flera begränsade insatser inom ett definierat 

geografiskt område, t.ex. många vattenskador vid ett skyfall. 

 

Insatscheferna ingår i det gemensamma ledningssystemets organisation. Det är en funktion 

med beredskap i hemmet. 3 st insatschefer inom räddningsregionen har bedömts vara rimligt 

utifrån insatstid, ekonomi, utbildningsinsatser och förutsättningarna att bemanna både dessa 

och övriga ledningsfunktioner i systemet. 
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Vid driftstart i maj 2020 kommer en insatschef för Värmland+norra Dalsland respektive 

Örebro att sättas i drift. För Dalarna kommer insatschefsförmågan att lösas av de ingående 

organisationerna separat. Oavsett så ska den förmåga som tillskapas utgöra en resurs för hela 

räddningsregionen. För de organisationer i Dalarna som på egen hand tillskapar 

insatschefsförmåga ska denna kostnad inte inkluderas i kostnaden för RRB. 

Grunden för insatscheferna är att dessa befinner sig inom respektive insatsområde.  

 

Övergripande ledningsfunktioner 
Verksamheten knuten till ledningscentralen föreslås vid start maj 2020 bestå av ett antal olika 

funktioner som tillsammans utgör ledningsfunktion 4 och 5, och dessutom leder och 

samordnar övriga ledningsfunktioner vid alla händelser. Några funktioner finns alltid på plats, 

andra verkar genom beredskap i hemmet och kan vara aktiva på distans. 

• Räddningschef i beredskap, RCB 

• Vakthavande befäl (i ledningscentralen, jour), VB 

• Larmbefäl (i ledningscentralen, jour alternativt vaken natt), LB 

• Räddningsåtgörare, RÅ, från SOS Alarm 

• Stabsbefäl i beredskap (om belastningen i en framtid så kräver) 

 

På sikt kan frågor avseende räddningsåtgörning – kompetens, mandat, arbetsledning utvecklas 

vidare, och beroende på ambitionsnivå/kompetens kan profilen både avseende 

räddningsåtgörare och larmbefäl komma att förändras över tid. Räddningstjänster med 

ledningsoperatörer i egen regi har ofta högre ambition avseende utbildning, kompetens och 

mandat på operatörsnivån. 

 

Vakthavande befäl 

• Huvudinriktning systemledning, men agerar även avseende stöd till insatsledning 

• Ansvarar för ständig omvärldsbevakning 

• Informerar RCB vid förbestämda kriterier och i övrigt vid behov 

• Informerar berörd räddningschef vid förbestämda kriterier och i övrigt vid behov 

• Utgör tillsammans med RCB systemledning och har ett på förhand givet mandat att 

vidta initiala åtgärder i RCBs ställe 

• Resursförsörja räddningsinsatser och säkerställa beredskapsproduktion i det initiala 

skedet och när systemet inte är belastat samt i övrigt utifrån direktiv från RCB 

• Säkerställer att rätt ledningsfunktioner och stöd till dessa är engagerade i pågående 

insatser 

 

Larmbefäl 

• Stödjer RÅ i bedömningar av LSO 

• Stödjer RÅ i val av styrkeförstärkningar 

• Aktiverar snabbt rätt ledningsfunktion(-er) 

• Ger ledningsstöd till skadeplatsnära ledningsfunktioner där behov finns 
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• Är formellt räddningsledare om denna kompetens saknas i den skadeplatsnära 

ledningen (endast arbetsledare på plats) 

 

Larmbefälet ska inte ta över räddningsåtgörarens uppgifter. Huvuddelen av kommunikation, 

åtgärder och dokumentation sker genom RÅ.  

I MSB:s PM (MSB:s uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten, 

daterat 2019-04-02) framgår att man förordar en lösning där det alltid finns en 

befattningshavare i drift (inte jour/beredskap). I nuläget är det inte närmare definierat vilken 

funktion denna befattningshavare behöver ha, men kan tolkas som att det bör vara en funktion 

i organisationen med rollen att omvärldsbevaka och ha ett stort mandat att vidta initiala 

åtgärder. I vår modell skulle detta kunna vara vakthavande befäl eller larmbefäl. Vi ser också 

att belastningen på larmbefäl av ordinarie larm kan vara sådan att även detta motiverar att 

arbeta vaken natt. 

 

Räddningsåtgörare 

• Anställda av SOS Alarm 

• Bedömning av inkommande händelse enligt LSO 

• Utlarmning av enheter enligt plan 

• Stöd till samtliga utlarmade enheter med kommunikation, åtgärder och dokumentation 

• Mediahantering avseende bakgrundsinformation (kan även utföras av annan roll inom 

SOS Alarm) 

Utveckling av arbetssätt, metodik och mandat för räddningsåtgöraren har pågått inom Nerikes 

Brandkår och SOS Alarm gemensamt under det senaste dryga året. Motsvarande arbete pågår 

också inom RäddsamF (Jönköping) och SOS Alarm har ett tydligt intresse att fortsätta den 

utvecklingen för att möta de behov Räddningsregion Bergslagen har. 

Hur många räddningsåtgörare som ska finnas i den gemensamma ledningscentralen är inte 

bestämt, och kanske inte troligt att det i närtid bestäms exakt heller. Det viktiga är snarare 

förmågan till att lösa uppgifter på ett effektivt sätt i vardagen, och sedan ha snabba 

möjligheter att växla upp när behov uppstår. Det kan t.ex. vara rimligt att färre 

räddningsåtgörare hanterar räddningsärenden i vardagen för att öka kunskapsnivå och 

förmåga, kompletterat med möjligheter att snabbt resursförstärka med operatörer som vid 

tillfället har andra uppgifter (t.ex. 112-mottagare) men kan logga om under tid med hög 

belastning. 

 

Stabsbefäl 

Beroende på hur ledningssystemet utformas och hur belastningen på den inre ledningen blir 

kan det i en framtid finnas behov av beredskapslagd stabsförmåga. Denna benämns stabsbefäl 

i beredskap. Stabsbefäl i beredskap kommer inte att ingå i ledningssystemet vid driftstart. 

• I beredskap, förslagsvis inställelsetid på cirka 30 minuter till ledningscentral i Örebro 
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• Ökning av kapaciteten vid hög belastning – utföra stabsuppgifter åt vakthavande befäl 

• Utgör grunden för olika funktioner i stab 

• Bemannas av brandbefäl med erfarenhet av olika ledningsfunktioner 

• Innehållet i rollen kan över tid förändras beroende på vilka behov som upplevs 

tydligast 

Inför förväntade höga belastningar (väderfenomen, höga brandriskvärden i stor geografi, stora 

evenemang) kan en sådan funktion med fördel beredskapsläggas under viss period. 

Funktionen kan även vara extra bemanning av funktion som redan finns – larmbefäl, 

insatschef eller liknande. 

Räddningschef i beredskap 

En gemensam räddningschef i beredskap, RCB, kommer att fullgöra den högsta ledningen för 

det gemensamma ledningssystemet. RCB är en funktion i beredskap. Grunden är att denne 

befinner sig inom räddningsregionens gränser och ständigt är anträffbar på telefon och Rakel. 

Det finns även ett värde med lämplig spridning för att underlätta förankring inom och utanför 

organisationen samt för att RCB-gruppen som helhet ska ges en god person- och 

lokalkännedom för hela det geografiska området. 

• Funktionen är ansvarig för att systemet ständigt är ändamålsenligt ordnat utifrån 

respektive kommuns handlingsprogram och ett mandat som givits från 

räddningscheferna. På så sätt utövar RCB systemledning på räddningschefernas 

mandat.  

• Tar emot information från vakthavande befäl, fattar beslut avseende systemet kopplat 

till pågående eller befarade händelser/skeenden 

• Samråder vid behov med berörd räddningschef kopplat till pågående eller befarade 

händelser/skeenden 

• Eftersom RCB ansvarar för systemledningen är RCB också ansvarig för att organisera 

ledningsarbetet och följa upp, rikta, anpassa och vid behov prioritera de 

räddningsinsatser som uppstår, i syfte att insatser över tid når effekt. Övriga funktioner 

i ledningssystemet står till RCBs förfogande i utförandet av detta. 

 

Kompetensprofil för de olika ledningsfunktionerna 

Funktion Utbildning, krav Utbildning, 

önskvärt 

Övrigt 

Arbetsledare Lokal utbildning för 

arbetsledare 

Kvalitetssäkrad 

utbildning för 

arbetsledare 

 

Styrkeledare RL-A   

Insatsledare RL-B RSK 

Stabsmetodik 

 

Insatschef RL-B RSK 

Stabsmetodik 

Stabschef 

 

Larmbefäl RL-A Stabsmetodik  
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RSK 

Vakthavande befäl RL-B 

RSK 

Stabsmetodik 

Stabschef 

 

RCB RL-B Stabsmetodik 

Stabschef 

RSK 

Räddningschef eller 

stf 

 

I tabellens kolumn 2 anges lägsta kravnivå avseende utbildning, dock likställs t.ex. äldre 

brandmästarutbildning med RL-B, äldre brandförmansutbildning med RL-A. Övriga 

utbildningar kan också prövas av bemanningsgrupp om de kan anses motsvara den utbildning 

som är angiven. Högre utbildningsnivå än lägsta kravnivå är alltid meriterande.  

Grundläggande ledningsorganisation 
Den grundläggande ledningsorganisationen för det gemensamma ledningssystemet, som bland 

annat omnämns i samarbetsavtalet, består av insatschefer 3 stycken varav Dalarna under 

uppstartsprocessen hanteras i särskild ordning, ett larmbefäl, ett vakthavande befäl och en 

räddningschef i beredskap.  

Till detta kommer de ingående räddningstjänstorganisationernas egen ledningsorganisation 

som består av styrkeledare/arbetsledare samt insatsledare. 

Utifrån den grundläggande ledningsorganisationen kommer systemet att öka 

ledningsförmågan utifrån situationens krav. 

 

Storskaliga räddningsinsatser 
I och med Räddningsregion Bergslagen ökar de berörda räddningstjänsternas förmåga i 

grunden att leda stora räddningsinsatser väsentligt. För att kunna hantera storskaliga 

räddningsinsatser behöver det gemensamma ledningssystemet även ha en förmåga att skala 

upp räddningsinsatser genom att organisera sektorer och storsektorer. Dessutom behöver 

systemet ha en förmåga att utöka ledningskapaciteten genom att skapa stabsfunktioner, både 

skadeplatsnära (såväl i fält som t.ex. på närliggande brandstation) till stöd för insatsledningen 

och kopplat till ledningscentralen som stöd till den övergripande ledningen. Sådan 

stabsuppbyggnad kommer vid brådskande behov initialt att ske till stor del genom att nyttja 

beredskapslagda ledningsfunktioner i stor del av regionen. Utökning av stabskapaciteten och 

avlösningar av densamma kommer sedan till stor del att vara beroende av tillgång till inringd 

personal. Vid i förväg kända belastningar kan ledningssystemet med fördel använda sig av 

stabsfunktioner på längre avstånd från ledningscentralen. Gemensamma synssätt, rutiner och 

metoder för detta arbetas fram, delvis inom RRB men det sker även i ett större sammanhang, 

med andra myndigheter, inom SLC-projektet. Räddningsregion Bergslagen kommer också att 

skapa bättre förutsättningar för att ge och ta emot hjälp vid extrem belastning till och från 

andra regioner i landet. 
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Operativ planering 
En viktig del i att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad och att räddningsinsatser kan 

påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (Lag om skydd mot olyckor 1 

kap. 3§) är att det finns planering för kommunal räddningstjänst. Sådan planering för 

räddningstjänst kan vara statisk (såsom insatsplaner) eller ske i ett dynamiskt sammanhang 

utifrån händelser som påverkar insatsområdet eller plötsliga, dynamiska, förändringar i 

riskbilden. Ansvaret för denna planering ska vara tydligt fördelad mellan Räddningsregion 

Bergslagen och de egna räddningstjänsterna. 

Räddningsregion Bergslagen ska ha förmåga att genomföra planering inför plötsligt befarade 

händelser eller skeenden. Exempel på sådana händelser är plötslig social oro eller risker för 

oljeutsläpp i samband med grundstötningar.  

Den egna räddningstjänsten behöver ha förmågan att operativt planera för i förväg kända 

händelser, exempelvis evenemang, och tillhandahålla RRB det planeringsunderlag som 

behövs. De egna räddningstjänsterna ansvarar också för att ta fram den statiska planeringen 

som behövs, såsom insatsplaner. 

Generellt sett är gränsdragningen att RRB genomför sådan operativ planering som inte kan 

vänta till påföljande vardag och där behovet inte varit känt i förväg. Övrig operativ planering 

ansvarar den egna räddningstjänsten för. 

Som en del i RRBs omvärldsbevakning kan det uppstå situationer där RRB behöver 

uppmärksamma den egna räddningstjänsten på behov av kompletterande operativ planering.  

 

Räddningschefens roll 
Av lag om skydd mot olyckor (3 kap. 16§) följer att räddningschefen är ansvarig för att 

räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Vid en räddningsinsats arbetar ledningssystemet i 

Räddningsregion Bergslagen åt räddningschefen i den drabbade kommunen. Räddningschefen 

har under en insats möjlighet att påverka det mandat som denne har givit det gemensamma 

ledningssystemet. Formerna för denna påverkansmöjlighet behöver vara tydliga – kontakten 

förutsätts ske mellan räddningschef och RCB för systemet. 

Om räddningschefen i en drabbad kommun är i tjänst en ledningsfunktion ska systemet, när så 

behövs, kunna koppla loss denne. 

 

Räddningsledare och räddningsledning 
Räddningschefen är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor räddningsledare men får 

utse någon annan som uppfyller behörighetskraven att vara räddningsledare. Av 

samverkansavtalet framgår att i och med det gemensamma ledningssystemet äger respektive 

parts räddningschef genom avtalet rätten att utse annan behörig person i annan organisation 

att agera som räddningsledare i det egna området. När så krävs ska räddningschefen kunna ge 

det gemensamma ledningssystemet kompletterande direktiv. Dessa direktiv tillställs i dessa 



 

 

 15 

 

fall det gemensamma ledningssystemets räddningschef i beredskap (RCB). När flera 

räddningschefer berörs (exempelvis när en insats äger rum i flera 

räddningstjänstorganisationers område samtidigt) ska det gemensamma ledningssystemet 

säkerställa möjligheten till samråd mellan räddningscheferna. 

Räddningscheferna behöver utse presumtiva räddningsledare. En räddningsledare i en 

kommun har sitt mandat från den kommunens räddningschef även om det gemensamma 

ledningssystemet utser räddningsledare för respektive insats och att räddningsledaren kommer 

från en annan organisation. Mandatet från räddningschefen kan komma att justeras, eventuellt 

genom RCBs försorg. 

Detta förfarande förväntas inte påverkas av övergången från räddningsledare till 

räddningsledning utifrån förslaget i räddningstjänstutredningen. 

 

Beslut om att inleda räddningsinsats 
I räddningstjänstutredningen (s. 165-166) föreslås ett förtydligande att beslut ska tas om att 

inleda räddningstjänst. Beslut om att inleda räddningstjänst ska inte förstås som beslut att 

larma ut resurser och utlarmning av resurser ska heller inte försenas om beslut att inleda 

räddningsinsats dröjer.   

 

5. Lokaler för ledning – ledningscentral och regionala ledningsfordon 

Alla de övergripande ledningsfunktionerna utgår från en samlokalisering av berörd personal i 

en ledningscentral för att på snabbaste och mest effektiva sätt kunna initiera omedelbara 

åtgärder vid larm och leda/fördela uppgifter vid belastning. 

Från driftstart 12 maj bedrivs den övergripande ledningen av systemet samlokaliserat med 

SOS Alarm på brandstationen i Örebro. Från och med 2022 förväntas Samhällsgemensam 

larm- och ledningscentral (SLC) vara i drift. Förutom samlokalisering med SOS Alarm 

innebär SLC också samlokalisering med polisens regionledningscentral samt andra aktörer, 

vilket i hög utsträckning underlättar aktörsgemensam inriktning och samordning vid 

samhällsstörningar. Polisen genom Polisregion Bergslagen är primär hyresgäst i hela 

byggnaden för den samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen. Nerikes Brandkår är 

sedan sekundär hyresgäst för att slutligen fördela lokalkostnaderna mellan ingående 

räddningstjänstorganisationer inom det gemensamma ledningssystemet.  

Räddningsregion Bergslagen tillhandahåller och bekostar ett regionalt ledningsfordon. För 

detta fordon står Räddningsregion Bergslagen även för övriga kringkostnader ex. teknik och 

inventarier. RRB köper denna tjänst av den organisation som står som ägare för fordonet. För 

närvarande är detta fordon placerat i Karlstad. 

 

Utöver SLC behöver RRB på sikt planera för redundans vid störningar av olika slag – t.ex. 

utrymning av SLC pga. brand eller extrem IT-störning. Ett utvecklingsområde på sikt är att 

RRB säkerställer att det vid går att flytta delar av verksamhet med kort varsel till annan 

central med likvärdig (eller högre) kapacitet. 
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6. Förvaltningsorganisation  

Räddningsregion Bergslagen utgör en avdelning inom Nerikes Brandkår. En driftchef för 

avdelningen har som huvuduppdrag är att  

• leda arbetet inom Räddningsregionen  

• löpande förankra behov och förväntningar hos samtliga räddningschefer. 

 

I arbetet med förvaltningsfrågor disponerar driftchefen tillgänglig tid hos personalen i 

ledningscentralen. 

Till avdelningen tillhandahålls genom avtal IT, ekonomihantering, administrativa system, 

växel, reception och dylikt.  

För hantering av utvecklingsfrågor kommer det krävas att de ingående räddningstjänsterna 

tillhandahåller arbetstid från egen personal. Driftchefen för räddningsregionen leder det 

arbetet. Respektive ingående räddningstjänstorganisation kommer att bära ett ansvar för 

utvecklingsarbetet inom ett identifierat och definierat område. I vissa av dessa 

ansvarsområden kommer det finnas arbetsgrupper. 

Styrgrupp kommer utgöras av alla räddningschefer i de ingående 

räddningstjänstorganisationerna. Styrgruppen hantera frågor av inriktningskaraktär. Under 

denna finns en huvudarbetsgrupp för operativa frågor som bereder frågor på uppdrag av 

styrgruppen samt stödjer driftschefen i de frågor där denne är beslutande. Till 

huvudarbetsgruppen kopplas ytterligare arbetsgrupper.  

Deltagande i styrgrupp, arbetsgrupper och utvecklingsarbete kommer att krävas av de 

ingående organisationerna. 

 

7. Bemanning 

Det gemensamma ledningssystemet RRB bemannas genom att alla räddningstjänster har 

möjlighet att bidra med personal som är lämplig till de olika funktionerna. I grunden är tanken 

att alla gemensamma tjänster består av en stor del på respektive hemmaplan och en mindre del 

i operativ tjänst, antingen i ledningscentralen i Örebro eller genom beredskap. Syftet med 

detta är att skapa en god förankring såväl inom som utanför de egna organisationerna genom 

att det finns en stor delaktighet från olika organisationer, både stora och små.  

Det gemensamma ledningssystemet RRB hyr personal av de ingående 

räddningstjänstorganisationerna. Ersättning lämnas utifrån i förväg fastslagna 

ersättningsnivåer som grundar sig gängse avtalsvillkor. 

Även om det gemensamma ledningssystemet hyr personal så ska det finnas en transparent och 

tydlig bemanningsprocess till tjänster i systemet. 

Vid bemanning av ledningssystemet finns ett behov att skilja på verksamhetsövergången till 

den 12 maj och framtida rekryteringar när enstaka vakans uppstår.  
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I övergången: 

• Eftersträva att ingen som idag har en operativ funktion blir utan möjlighet, vilket 

annars skulle skapa negativ syn på projektet. 

• inte annonsera för externa sökande i första läget, vilket skulle kunna skapa 

övertalighet 

• öppna för interna sökande som har rätt kompetens men inte upprätthåller en operativ 

tjänst idag. Det är svårt att uppskatta antalet tjänster som ska tillsättas och kan 

upplevas fel att utestänga kompetenta sökanden. Finns även risk att antalet 

intresserade till vissa funktioner inte blir tillräckligt, och det spar då tid att redan från 

början ha breddat urvalet. 

• alla befäl får anmäla intresse för flera tjänster, ange prioriteringsordning 

 

Samtliga uppdrag/ledningsfunktioner är öppna att anmäla intresse till, kräver godkännande av 

närmaste chef (tjänstledighet under del av ordinarie arbetstid). Uppdragen tillsätts med olika 

löpande tidsbegränsningar på 2 respektive 3 år (för att om möjligt sprida på framtida 

rekryteringsarbete). Grundtanken är att de tidsbegränsade uppdragen ska förlängas om båda 

parter är nöjda med arbetet i funktionen. 

 

I framtida rekryteringar: 

• alla operativa tjänster insatschef, larmbefäl, vakthavande befäl, eventuellt stabsbefäl 

och RCB annonseras ut öppet inom RRB (Det rör sig inte om heltidstjänster - alla i 

beredskap eller komplement till ordinarie tjänst på hemmaplan) 

• respektive räddningstjänst annonserar och söker befäl till egna tjänster, kan med fördel 

i annonsen uttrycka möjligheter att på sikt söka tjänster inom RRB – dock sker 

rekrytering separat till dessa 

• Samtliga tjänster är öppna att söka och kräver godkännande av närmaste chef. 

Ledningsfunktionerna tillsätts som ett uppdrag under förslagsvis 3 år. 

 

Grundtanken inom RRB är att ett befäl upprätthåller en ledningsfunktion, men det kan i 

perioder gå att kombinera med t.ex. en annan operativ ledningsfunktion på hemmaplan. 

Rollogik och arbetstidslag ska beaktas i dessa fall.  

Ansvar för att följa arbetstidslag och liknande åvilar den egna räddningstjänsten (som styr 

över den större delen av arbetstiden).  

Bemanning av systemet kan påbörjas under hösten med villkor ”under förutsättning att beslut 

tas”. Kravprofil tas fram av arbetsgruppen och fastställs i styrgruppen innan arbetet med 

bemanning påbörjas. Befattningsbeskrivningar arbetas med som en del av arbetet med 

gemensam grundsyn. 
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Arbete med och beslut om bemanning sker enligt nedanstående: 

Funktion Beslutande  Rådgivande 

Avdelningschef – Driftchef 

RRB 

RC Nerikes Brandkår Styrgrupp 

RCB Styrgrupp Styrgrupp 

Vakthavande befäl Driftchef RRB RCB-gruppen 

Larmbefäl Driftchef RRB RCB-gruppen 

Insatschefer Driftchef RRB RCB-gruppen 

 

I samband med driftsättande är styrgruppen beslutande för bemanningen som helhet. 

 

8. Kostnadsfördelning 

Nyttan med ett gemensamt ledningssystem blir likartad för alla ingående räddningstjänster. 

Därför är en solidarisk kostnadsfördelning rimlig. 

Invånarantal bedöms som den indikator som bäst motsvarar riskbild. Riskbild bedöms som 

den indikator som bäst motsvarar behovet av ett ledningssystem för kommunal 

räddningstjänst. 

Om SOS Alarm bedriver verksamheten avseende räddningsåtgörning gemensamt i regionen 

bör kostnaderna för detta totalt sett minska, och belasta alla räddningstjänster lika - dvs 

fördelat på invånare. Här bör alla räddningstjänster förlänga nuvarande avtal tills 

Räddningsregion Bergslagen gemensamt förhandlar ett nytt avtal med SOS. Verkligt utfall 

avseende kostnadsbild beror givetvis också på vilka tjänster SOS Alarm utför åt RRB. Idag 

varierar kostnaden för avtalen med SOS inom RRB. 

Flera av kommunerna i räddningsregion Bergslagen har under utredningsprocessen varslat om 

ett kärvt ekonomiskt läge. Kostnadseffektivitet, ekonomisk förutsägbarhet och transparens är 

viktiga förutsättningar för ekonomistyrningen av det gemensamma systemet.  

Systemet behöver kunna tillåta att en ingående räddningstjänst lokalt väljer en högre 

ambitionsnivå och därmed också väljer att betala en högre kostnad för detta, antingen genom 

att själva tillhandahålla den högre ambitionen eller genom att köpa den av RRB. 

Ekonomin i det gemensamma ledningssystemet RRB framgår av dokumentet Budget 2020, 

plan 2021-2022. 
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I och med att SLC ska stå klart under 2022 så är det först under 2023 som det gemensamma 

ledningssystemet fullt ut belastas med samtliga kostnader (det är då som hyran för SLC slår 

igenom med helårseffekt). Därför inkluderas år 2023 i den ekonomiska planeringen redan nu. 

Styrgruppen kommer årligen besluta om budget för kommande år inom de ramar som avtalet 

anger. 

 

9. Handlingsprogram 

Kommunerna ambitionsnivå avseende räddningstjänst, inklusive ledning, beslutas i 

handlingsprogrammet för räddningstjänst. Handlingsprogrammet beslutas av respektive 

organisation. Innan beslut ska handlingsprogrammet samrådas med berörda aktörer. Ett sådant 

samråd kan underlättas av gemensamt framtaget informationsunderlag som tillsänds berörda 

aktörer. 

 

10. Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöfrågor kommer att hanteras i det gemensamma ledningssystemet såväl som i 

respektive räddningstjänst. Arbetsmiljöansvaret behöver därför vara tydligt reglerat. 

Dokumentet ”Delegering av arbetsmiljöuppgifter RRB” reglerar delegation av 

arbetsmiljöuppgifter i det gemensamma ledningssystemet. Dokumentet behöver kvitteras av 

de befäl som berörs gällande räddningschef i beredskap, insatschef, larmbefäl, vakthavande 

befäl samt driftchef. Dokumentet kommer att vara framtaget innan driftstart. 

 

11. Delegation 

En förutsättning för systemet är att ingående räddningstjänster och dess räddningschefer väljer 

att delegera beslutsmandat till systemet. Denna delegation behöver vara i förhand 

dokumenterad. Delegationen till RRB bör omfatta bland annat mandat utifrån lag om skydd 

mot olyckor, personal och arbetsmiljöfrågor. 

 

12. Informationsdelning 

Att effektivt kunna dela information är av stor vikt. En gemensam webbaserad portal där 

respektive organisation kan dela och hämta information kommer att skapas. Att respektive 

organisation själv kan hålla exempelvis kontaktlistor uppdaterade avlastar den gemensamma 

administrationen. Även i övrigt kommer frågan om informationsarbete internt inom 

Räddningsregion Bergslagen vara en fråga av stor vikt.  

 

13. Samhörighet, gemenskap, identitet 

Ett gemensamt ledningssystem behöver ha förmågan att skapa delaktighet och en känsla av 

samhörighet kring sig. Vidare behöver systemet ges en identitet gentemot övriga aktörer. 
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Det gemensamma ledningssystemet ges namnet Räddningsregion Bergslagen med 

förkortningen RRB. Namnet avser att signalera både syfte (räddning), omfattning (region) och 

geografisk tillhörighet (Bergslagen). 

Ordet gemensamt har under diskussionerna i utredningsprocessen varit mycket viktigt. Dels 

utifrån att ledningssystemet skapas tillsammans och dels utifrån att resurserna tillgängliggörs 

systemet och på så sätt blir gemensamma. 

Det gemensamma ledningssystemets motto är ”Räddningsregion Bergslagen - tillsammans för 

ett tryggare samhälle” 

En logotyp samt typsnitt och färger finns beslutad av styrgruppen. 

 

 

 

14.  Andra samverkansmöjligheter 

När samarbetet inom Räddningsregion Bergslagen etableras ger det också stora möjligheter 

till samarbete inom andra områden än operativ ledning. Flera andra stora system beskriver 

fördelar av samarbetet som växer fram efterhand. 

De stora övningsanläggningar som finns i regionen skulle kunna nyttjas i betydligt högre 

utsträckning för gemensamma utbildningar och övningar. 

Ytterligare samarbete kring övning och utbildning: 

• Preparand-, introduktionsutbildning 

• GRIB 

• Möjlighet till gemensamma tester och eventuellt delar av 

introduktionsutbildning av sommarvikarier  

• Regionala RL-A utbildningar (MSB kommer eventuellt att möjliggöra) 

• Ledningsutbildningar – fältmässigt på övningsanläggningar 

• Ledningsutbildningar – övergripande, samarbete med polisen i SLC 

övningsanläggning 

• Insatsövningar 
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Dessutom ses både behov och möjligheter till samarbeten inom förebyggandearbetet 

(specialistkompetenser, samsyn), inköp, upphandling och specialresurser (kem, 

översvämning, gasflaskskytte, räddning hög höjd m m) 

 

15. Gemensamma grunder 

MSB tog 2014 fram Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. De gemensamma grunderna ska ge vägledning till aktörer i 

förhållningssätt och arbetssätt som underlättar aktörsgemensam inriktning och samordning. 

Grundsynen på ledning i Räddningsregion Bergslagen behöver harmonisera med 

gemensamma grunder och säkerställa att regionen kan agera utifrån de aktörsgemensamma 

förväntningarna. 

Systemet ska kunna agera i enlighet med gemensamma grunder. Det innebär bland annat att 

det i det gemensamma ledningssystemet ska finnas en Inriktnings- och samordningskontakt 

(ISK). ISK är aktörens kontaktpunkt gentemot andra aktörer. Detta är den primära 

kontaktvägen in i Räddningsregion Bergslagen för att vi tillsammans med andra aktörer tidigt 

ska kunna agera och initiera åtgärder vid samhällsstörningar. 

Det gemensamma ledningssystemet ska vidare ha förmågan att bidra till andra aktörers 

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).  

 

16.  Höjd beredskap – krig 

Det gemensamma ledningssystemet behöver kunna hantera räddningstjänst under höjd 

beredskap, vid krig eller krigsliknande tillstånd. Ledning i dessa fall ska ske på samma sätt 

och utifrån samma principer som i fred. 

Räddningstjänst under höjd beredskap regleras i LSO kapitel 8.  

Vidare behöver RRB ha förmågan att agera vid gråzonshändelser och säkerhetspolitiska 

störningar med återverkningar på det regionala planet. 

Olika scenarion behöver beaktas i förberedelserna för att leda räddningstjänst vid höjd 

beredskap. Dels behöver förmågan till autonom ledning och självorganisering utifrån tekniska 

störningar eller hotbild mot centrala ledningsfunktioner beaktas. Vidare behöver förmågan till 

större resursomdisponeringar kopplat till geografiska variationer i hotbild eller masskadeutfall 

finnas. 

Räddningsregion Bergslagen bedöms delta i säkerhetskänslig verksamhet enligt 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Därför behöver RRB genom de ingående organisationernas 

säkerhetsskydd ha förmågan att hantera känslig information i samverkan med Försvarsmakten 

och andra myndigheter i ärenden som rör totalförsvaret.  
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Personal som ska tjänstgöra åt Räddningsregion Bergslagen ska innan tjänstgöring påbörjas 

vara säkerhetsklassad (registerkontrollerad och säkerhetsprövad).  Säkerhetsklassning av 

personal görs av den organisation vari personalen är anställd. Som grund för 

säkerhetsklassning ligger respektive organisation säkerhetsskyddsanalys. Denna behöver 

därför inkludera den egna organisationens deltagande i det gemensamma ledningssystemet 

RRB. 

 

17.  Eventuell utökning av Räddningsregion Bergslagen 

Om ytterligare räddningstjänster utanför de som startar Räddningsregion Bergslagen visar 

intresse för att gå in i samarbetet hanteras denna fråga av styrgruppen. Grundsyn ledning och 

konstruktion av ledningssystemet behöver givetvis förankras i tillkommande organisationer, 

men bedöms fungera i stort. Tillkommande organisationer kan likväl som befintliga föreslå 

förändringar som utvecklar och stärker förmågan i systemet.  Beroende på tillkommande 

volym hanteras detta genom resursförstärkning avseende räddningsåtgörning, eventuellt 

tillskott avseende brandbefäl i ledningscentralen och tillkommande insatschef. 

 

18.  Uppföljning 

Styrgruppen (i dess fortsatta form) ansvarar för uppföljning av att systemet uppfyller målen 

och att inte icke-förutsedda bieffekter uppstår. Driftchef RRB ansvarar för att ta fram 

underlag för denna uppföljning. 

Uppföljningen bör utgå från 

Att ledningssystemet vid insatser dimensioneras utifrån behovet av ledning (Grunder för 

ledning, GFL, kap 2) 

Att samtidiga händelser kan hanteras på ett tillfredsställande sätt utifrån behovet av ledning 

(GFL kap 2) 

Att ledningssystemet vid inträffade händelser har handlingsberedskap för alternativa 

händelseförlopp (GFL kap 7) 

Att ledningssystemet kan varsebli varningssignaler från enskilda delar av ledningssystemet 

och omsätta dessa i åtgärder (GFL kap 7) 

Att räddningsinsatser kan resursförsörjas kontinuerligt (En Effektivare Kommunal 

Räddningstjänst, EEKR, s. 152) 

Att ledningssystemet vid resursbrist prioriterar tillgängliga resurser på ett sätt som ger bäst 

effekt för helheten (EEKR s. 152) 

Att ledningssystemet hanterar skillnader i lokala förhållanden på ett tillfredsställande sätt. 

Jämförelser av effekt av ledning bör, på ett systematiskt sätt, göras gentemot en fiktiv 

ledningsorganisation såsom denna var utformad innan det gemensamma ledningssystemet.  
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Verktyg för uppföljning 
Fördjupade olycksundersökningar 

Tidsangivelser vid insatser 

Systematisk uppföljning av upplevelsen av ledningssystemet hos berörd personal 

  

 

19.  Utveckling på sikt 

Det ska inte betraktas som att det är en färdig och optimal version av det gemensamma 

ledningssystemet som sätts i drift. Det behöver finnas en handlingsberedskap att justera i 

systemet utifrån ett antal aspekter. Bland annat: 

• Beslut om förslagen i räddningstjänstutredningen (troligen under våren 2020) 

• Resultatet av den egna uppföljningen 

• Erfarenheter från andra delar av landet 

• ELS-projektet som pågår fram till och med 2021 

• En eventuell revidering av Gemensamma grunder 

 

Dessutom är det en målbild att vardagssamverkan kring andra räddningstjänstfrågor ska 

utvecklas över tid. Det arbetet bör understödjas. 

 

Att utveckla en gemensam förmåga 
När det gemensamma ledningssystemet driftsätts finns former för det gemensamma arbetet, 

men erfarenheten av detsamma kommer inledningsvis att vara begränsad. Detta innebär dels 

att systemets samlade ledningsförmåga kommer att utvecklas över tid och dels att de ingående 

organisationerna behöver ta höjd för särskilda satsningar på utbildning och övning av 

ledningsfunktioner, framförallt under uppbyggnadsskede och etablering. 

 

 

Att skapa och vidmakthålla kompetens 
Med det gemensamma ledningssystemet följer ett behov av att inom Räddningsregion 

Bergslagen åstadkomma gemensamma utbildningar, samövningar och fortbildning för befäl. 

Att kunna nyttja varandras resurser för att planera, genomföra och utvärdera 

kompetenshöjande insatser är av vikt för att öka effektiviteten inom de berörda 

organisationerna. 

 

MSB har aviserat att en översyn av nuvarande befälsutbildning ska genomföras. Denna 

inkluderar, förutom nuvarande kurser i räddningsledning A och B, även högre utbildning i 



 

 

 24 

 

räddningsledning samt möjligheten till utbildning av räddningschefer. Det kommer att finnas 

anledning för Räddningsregion Bergslagen att följa denna utveckling.  

 

20.  Driftsättning 

Det gemensamma ledningssystemet kommer att sättas i drift i tre faser. Enhetlighet i den 

skadeplatsnära ledningen avseende nomenklatur, utmärkning, arbetsmetoder med mera 

kommer att arbetas fram över tid i den mån enhetlighet är en förutsättning för ett effektivt 

samarbete. Behovet av ökad enhetlighet föreligger också gentemot Sverige i övrigt. 

Räddningsregion Bergslagen har därför för avsikt att följa de förslag som framkommer i 

MSB-projektet ”Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” (ELS). 

Fas 1 – gemensam övergripande ledning 

En gemensam organisation för övergripande ledning/systemledning driftsätts maj 2020 för de 

räddningstjänster som fattat beslut om att gå med. Under fas 1 ligger fokus på att skapa 

förutsättningar för den övergripande ledningen av systemet. 

Den gemensamma organisationen under fas 1 består av gemensam RCB, gemensamt 

vakthavande befäl och larmbefäl, en driftchef för RRB samt en ökad samordning av de 

befintliga ledningsfunktionerna (de RCB-funktioner som finns idag övergår till att bli 

insatsledar- och insatschefs-funktioner). Jämfört med det fullt utbyggda ledningssystemet 

saknas stabsbefäl i beredskap (förväntad mindre belastning) och eventuellt en insatschef 

beroende på vilka organisationer som ansluter sig. 

Under fas 1 ligger räddningsåtgörning kvar på respektive SOS-central. Larmplaner 

harmoniseras i mindre omfattning, endast sådant som behövs för att säkerställa att rätt 

ledningsfunktioner larmas. 

I det fullt utbyggda systemet skissas på 10 vakthavande befäl och 10 larmbefäl. Under fas 1 

kan ett alternativ vara att rekrytera 8 + 8 befäl som arbetar i tätare schema, i syfte att skapa 

möjlighet för rekrytering från organisationer som ansluter sig under fas 2. Ett sådant 

förfarande kan även användas för organisationer som ansluter sig ändå senare än 2021-01-01, 

men endast under förutsättning att beslutet om inträde tas i tid. 

Driftsättande av det gemensamma ledningssystemet (fas 1) planeras till tisdag 12 maj 2020. 
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Fas 2 – effektiv utalarmering 

Tillkommande organisationer som inte har ekonomi att gå med vid start kan ansluta under 

januari 2021. Det kan även finnas organisationer som av andra anledningar vill avvakta 

anslutning till denna fas. 

 

Under fas 2 ligger fokus på att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitetssäkrad 

utalarmering som säkerställer ett strategiskt nyttjande av de samlade resurserna. Larmplaner 

harmoniseras under fas 2 i högre utsträckning. 

 

Räddningsåtgörning sker i högre grad från den gemensamma ledningscentralen i Örebro, men 

särskild plan för detta tas fram i samråd med SOS Alarm. 

 

 

Fas 3 – effektiv samverkan 

En fullständigt utbyggd organisation driftsätts under 2022. Under fas 3 ligger fokus på att 

skapa förutsättningar för effektiv samverkan med andra aktörer. RRB samlokaliseras med 

andra aktörer i SLC. Ledningsverksamheten i RRB flyttas fullt ut till SLC.  
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Bilaga 1 Överväganden i processen med RRB 

 

RCB 

Övervägande mellan att ha en gemensam RCB eller en per län inklusive västra Västmanland 

och norra Dalsland. 

Fördelar med en gemensam RCB. En funktion med mandat över den samlade resursen. 

Minimerar risken för prioriteringskonflikter inom systemet. Lägre kostnader. Möjlighet till 

högre kompetens på de som ingår i funktionen. Möjligt att bemanna (alla län bedöms inte 

klarar att bemanna en egen RCB och samtidigt övriga funktioner) 

Fördelar med en RCB per län. Ökad lokalkännedom. Kortare avstånd vid 

chefsbesök/platsbesök. Ökad redundans (en RCB kan stötta en annan). 

Bedömning: En gemensam RCB-funktion 

 

Lokalisering 

Ledningscentralen bör lokaliseras till någon ort med befintlig lednings- eller larmcentral. 

Örebro - kopplingen till SLC och den samverkan som då möjliggörs med andra myndigheter. 

Inre befäl sedan lång tid. Samlokalisering nu och i SLC med SOS Alarm. 

Falun - möjligheter med samverkan Gästrikland/Hälsingland ökar. Samlokalisering med SOS 

Alarm. 

Karlstad – samlokalisering med SOS Alarm. Ingen inre ledningsfunktion idag. 

Karlskoga – ingen samlokalisering med SOS Alarm. Ingen inre ledningsfunktion idag.  

 

Bedömning: Örebro 

 

Antalet ledningsfunktion 3 (L3) 

Ledningsfunktion 3 (förstärkt yttre ledning) finns för närvarande på upp till 6 ställen inom 

Räddningsregion Bergslagen, beroende på hur man betraktar olika funktioner. Dock är de 

genomgående (förutom NB/V Mälardalen/Skinnskatteberg) funktioner som upprätthåller flera 

olika roller i ledningssystemet samtidigt. Alternativen är att behålla dessa eller minska till 1 - 

4 st. Nationellt kopplas ofta L3 till brandingenjörskompetens. Det är också mycket viktigt att 

beakta att funktionen kan upprätthållas med god kvalitet över tid, varför den inte bör 

bemannas av för få individer. Få individer ger också ökande kostnader för beredskap.  

Var dessa ska utgå ifrån har varit föremål för långa diskussioner, och det är svårt att ge ett 

exakt svar på optimal placering. Hänsyn behöver tas till insatstid, möjligheten att bemanna 
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och förutsättningarna att skapa och vidmakthålla person- och lokalkännedom. Grundtanken är 

att insatschef engageras vid händelser av större/långvarigare/komplexare natur, och det blir 

inte rimligt att uttrycka exakta krav på inställelsetid till skadeplats oavsett var denna är 

belägen.  Hänsyn behöver även tas till riskbild och befolkningsunderlag. Det är troligen 

rimligt att det får ta längre tid för en insatschef att ta sig till mindre befolkad glesbygd – såväl 

risker som olycksfrekvens är lägre här. 

5-7 st. Fördelar att det motsvarar den höga ambitionsnivån avseende korta insatstider som 

räddningstjänsterna har idag. Stor redundans vid belastning. Nackdelar att det blir svårt att 

bemanna tillsammans med andra ledningsroller i systemet, ekonomiskt sett dyrare, 

utbildningsbehov blir större och erfarenhet av insatser lägre. 

2-4 st. Fördelar med ett minskat antal L3. Möjliggör högre kompetens. Kan tydliga knytas till 

systemet. Lägre kostnader. Innebär bättre möjligheter att bemanna andra funktioner. Skapar 

bättre förutsättningar för rekrytering (bedömt attraktivare tjänst att hantera ett större område). 

1 st. En centralt placerad L3 i jour. Möjliggör högre kompetens. Kan tydliga knytas till 

systemet. Högre kostnader. Innebär bättre möjligheter att bemanna andra funktioner. Låg 

redundans vid belastning. Svårt att bedöma förutsättningar för rekrytering (bedömt 

attraktivare tjänst att hantera ett större område, men kräver pendling av alla). 

 

Bedömning: 3 st L3 i regionen 

 

RRB som en avdelning inom Nerikes brandkår eller som egen juridisk person 

Fördelar med att vara en avdelning inom Nerikes brandkår. Kortare startsträcka. Väsentligt 

minskad administration. Lägre kostnader. Lägre risk och känslighet för tillfälliga 

kompetensbehov inom ex HR eller juridik. 

Fördelar med att vara egen juridisk person. Kan uppfattas som tydligare av omgivningen i 

vissa fall. 

Bedömning: RRB som avdelning inom Nerikes Brandkår 

 

En anställd driftchef för RRB 

Fördelar med anställd chef. Tydlighet, kontinuitet, avlastar räddningschefer/styrgrupp som 

annars måste gemensamt och/eller fördelat upprätthålla funktionen, säkerställer fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter. Minskar risken för friktion mellan räddningschefer. Underlättar 

ansvarsutkrävande.  

Fördelar med att inte anställa en chef: Lägre kostnader 

 

Bedömning: En driftchef för RRB anställd vid Nerikes Brandkår (avdelningschef) 
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Köpa tjänst av någon räddningstjänst eller skapa gemensamt system och bemanna det 

gemensamt 

Fördelar med köp av tjänst. Kortare startsträcka (givet att bemanning kan lösas), mindre 

arbete för styr- och arbetsgrupp under utredningstiden. 

Fördelar med gemensamt ledningssystem. Delaktighet och förankring. Underlättar rekrytering 

för övriga räddningstjänster. Bedöms som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

bemanna ledningssystemet. Förbättrad insyn och erfarenhetsutbyte. Stimulerar till annan 

samverkan (vardagssamverkan). 

Bedömning: Gemensamt ledningssystem som bemannas av personal från ingående 

räddningstjänster. 

 

  



 

 

 29 

 

Bilaga 2 Referenser 

En effektivare kommunal räddningstjänst (Räddningstjänstutredningen - EEKR), SOU 

2018:54 

MSB:s uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten, daterat 2019-04-

02 

Skogsbränderna sommaren 2018 (Skogsbrandsutredningen), SOU 2019:7 

Insatsledning, Brehmer, Försvarshögskolan 2013 

Grunder för ledning (GFL), SRV 1998  

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB 2014 

Taktik, ledning, ledarskap, SRV 2005 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

BUDGET 2020 - 2023 
 

      

      



 

 

Budget 
Budgeten är beräknat enligt följande antaganden: 

• En räddningschef i beredskap. Här beräknas endast beredskap utöver 40 timmars 

arbetsvecka.  

• Ett vakthavande befäl som arbetar 17 timmar per dygn samt har 5 timmars jour och 2 

timmars kvalificerad övertid.  

• Ett larmbefäl i jour (ej vaken natt) som arbetar 17 timmar per dygn samt har 3 timmars jour 

och 4 timmars kvalificerad övertid.  

• Två insatschefer som har beredskap utöver 40 timmars arbetsvecka samt 2 timmars enkel 

och 4 timmars kvalificerad övertid per vecka. Insatschef ingår inte i Dalarna, och kostnaderna 

för detta fördelas INTE på Norra Dalarna, Södra Dalarna och Malung-Sälen.  

• En driftchef som arbetar måndag-fredag 40 timmar. 

• Administration, så som ekonomihantering, administrativa system, växel, reception och dylikt 

är beräknad i en uppskattad schablon enligt nedan 

• Uppräkning löner enligt PKV från SKL i oktober 2019 

• Internränta enligt SKL i oktober 2019 

• Beräkningen av kostnaden för ledningsfordon avser uppskattad kostnad med en total 

investeringsvolym på 6 mkr 

• PO-pålägg schablon 40% 

• Kostnader för SOS är inte medräknade, fördelning av dessa sker dock enligt samma 

fördelningstal 

• En post för oförutsett med 5% av övriga kostnader 

 

Kronor Beräkning från 2020 2 021 2 022 2 023 

RCB Från 12/5 2020 -444 608 -734 137 -756 161 -776 577 

Vakthavande befäl Från 12/5 2020 -1 895 902 -3 130 514 -3 224 429 -3 311 489 

larmbefäl Från 12/5 2020 -1 956 591 -3 230 723 -3 327 645 -3 417 492 

Insatschefer 2 st Från 12/5 2020 -873 319 -1 442 024 -1 485 285 -1 525 387 

Driftchef Från 1/4 2020 -582 876 -802 037 -826 098 -848 403 

Administration Från 1/4 2020 -51 811 -71 292 -73 431 -75 414 

Hyra SLC   0 0 -750 000 -1 500 000 

Ledningsfordon Från 12/5 2020 -190 313 -304 500 -304 500 -312 722 

Uppstartskostnader   -150 000 0 0 0 

Inventarier SLC Från 1/6 2022     -161 250 -318 000 

Oförutsett 5% -307 271 -485 761 -545 440 -604 274 

Summa kostnader   -6 452 691 -10 200 989 -11 454 239 -12 689 757 

            

Medlemsavgifter   6 452 691 10 200 989 11 454 239 12 689 757 

            

Resultat   0 0 0 0 

 
 

  



 

 

Schablonersättningar 
Schablonersättningarna har beräknats utifrån en månadslön på 60 000 för RCB, 40 000 kronor för ett 

vakthavande befäl samt insatschef, och slutligen 35 000 i månadslön för ett larmbefäl.  

Ersättningar för 2020 är enligt nedanstående tabell: 

Funktion Timlön Jour Beredskapsersättning Övertid OB 

Enkel Kval. Enkel Kval.  

Räddningschef i 
beredskap 

 
 

  
71 

 
141 

   

Vakthavande befäl 339 102 48 94 611 815 33 

Larmbefäl 297 89 42 82 535 713 33 

Insatschef   48 94 611 815  

 

Medlemsavgift 
Grunden för kostnadsfördelningen för RRB utgörs av antalet invånare den 1 november två år innan 

första budgetåret i perioden. Nedan redogörs för två olika scenarier: den första tabellen visar 

kostnadsfördelningen om Västra Mälardalens kommunalförbund ej går med i RRB. Kostnaden blir då 

17 kr/invånare 2023. I den andra tabellen ingår Västra Mälardalens kommunalförbund, vilket innebär 

en kostnad på 16 kr/invånare 2023 när SLC står klart.  

Tabell 1 

Kommun/org Antal 

invåna

re 

Andel 

% 

Andel 

insats-

chef 

Avgift 

2020 

Avgift 

 2021 

Avgift 

2022 

Avgift 

2023 

Åmål 12 707 1,7% 2,1% 113 844 180 189 201 859 223 213 

Dals-Ed 4 807 0,6% 0,8% 43 067 68 165 76 362 84 441 

Bengtsfors 9 867 1,3% 1,6% 88 400 139 917 156 744 173 325 

Arvika 26 087 3,5% 4,2% 233 718 369 922 414 409 458 249 

Eda 8 570 1,2% 1,4% 76 780 121 525 136 140 150 542 

Säffle 15 688 2,1% 2,6% 140 551 222 461 249 214 275 578 

Sunne 13 286 1,8% 2,2% 119 031 188 400 211 057 233 384 

Torsby 11 732 1,6% 1,9% 105 109 166 364 186 371 206 086 

Årjäng 9 973 1,3% 1,6% 89 350 141 420 158 428 175 187 

Rtj Karlstads-
regionen 

144 990 19,6% 23,6% 1 298 989 2 056 005 2 303 261 2 546 918 

Hagfors 11 712 1,6% 1,9% 104 930 166 080 186 053 205 735 

Bergslagens 
räddningstjänst 

86 282 11,7% 14,0% 773 015 1 223 506 1 370 646 1 515 644 

Nerikes Brandkår 254 875 34,4% 41,4% 2 283 467 3 614 209 4 048 857 4 477 176 

Skinnskatteberg 4 410 0,6% 0,7% 39 510 62 535 70 056 77 467 

Södra Dalarnas rtj 58 030 7,8% 0,0% 437 494 686 815 781 693 875 429 

Norra Dalarna 56 931 7,7% 0,0% 429 209 673 808 766 889 858 850 

Malung-Sälen 10 111 1,4% 0,0% 76 228 119 669 136 200 152 533 

Totalt 740 058 100,0% 100,0% 6 452 691 10 200 989 11 454 239 12 689 757 



 

 

 

Tabell 2 

Kommun/org Antal 

invånare 

Andel 

% 

Andel 

insatschef 

Avgift 

2020 

Avgift 

2021 

Avgift 

2022 

Avgift 

2023 

Åmål 12 707 1,6% 1,9% 106 563 168 650 188 964 208 982 

Dals-Ed 4 807 0,6% 0,7% 40 312 63 800 71 484 79 057 

Bengtsfors 9 867 1,3% 1,5% 82 746 130 957 146 730 162 275 

Arvika 26 087 3,3% 3,9% 218 769 346 232 387 935 429 032 

Eda 8 570 1,1% 1,3% 71 869 113 743 127 443 140 944 

Säffle 15 688 2,0% 2,4% 131 562 208 215 233 293 258 008 

Sunne 13 286 1,7% 2,0% 111 418 176 335 197 574 218 504 

Torsby 11 732 1,5% 1,8% 98 386 155 710 174 464 192 947 

Årjäng 9 973 1,3% 1,5% 83 635 132 364 148 307 164 018 

Rtj Karlstads-
regionen 

144 990 18,4% 21,8% 1 215 906 1 924 339 2 156 120 2 384 534 

Hagfors 11 712 1,5% 1,8% 98 218 155 444 174 167 192 618 

Bergslagens 
räddningstjänst 

86 282 10,9% 13,0% 723 573 1 145 153 1 283 084 1 419 011 

Nerikes 
Brandkår 

254 875 32,3% 38,4% 2 137 417 3 382 756 3 790 200 4 191 724 

Västra 
Mälardalens rtj 

49 005 6,2% 7,4% 410 963 650 405 728 745 805 946 

Skinnskatteberg 4 410 0,6% 0,7% 36 983 58 530 65 580 72 528 

Södra dalarnas 
rtj 

58 030 7,4% 0,0% 410 323 644 160 733 146 821 060 

Norra Dalarna 56 931 7,2% 0,0% 402 552 631 960 719 261 805 511 

Malung-Sälen 10 111 1,3% 0,0% 71 494 112 237 127 742 143 059 

Totalt 789 063 100,0% 100,0% 6 452 691 10 200 989 11 454 239 12 689 757 

 


