
 
 

 
 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Datum 
2019-02-01 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Torsdag 7 februari kl 14.00-16.00 

 
 
Plats: Brandstationen, Bievägen i Katrineholm - konferensrum Vingåker.  
 
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Årsredovisning 2018 (delges på mötet) 
2. Nyckeltal 
3. Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm – Bättre brandberedskap 
4. Revisionsrapport – Granskning av strategisk kompetensförsörjning 
5. Räddningsledare från annan räddningstjänst 

 
Informationsärenden 

6. Information från verksamheten:     
• Information om personalläget i organisationen  
• Information om flytt till ny brandstation 
 

 
Välkomna! 
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 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 1   Dnr 2019/ 
   
 
Årsredovisning 2018 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet antar förslaget till Årsredovisning för 2018 och lämnar 
ärendet vidare till Direktionen för beslut.     
 
 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen presenterar årsredovisningen för arbetsutskottet och 
ekonomiansvarig ger en ekonomisk redovisning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 (delges på mötet) 
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 2   Dnr 2019/ 
 
 
Nyckeltal 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att godkänna ändringarna av 
nyckeltalen.   
 

 
Beskrivning av ärendet 
Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att 
redovisa nuläge. VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin 
verksamhet främst genom nyckeltal. För direktionen är det intressant att veta 
vilka och hur många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom 
räddningstjänst, förebyggande och efterföljande verksamhet. 
Verksamheten har tagit fram ett förslag för nyckeltal under 2019.   
 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltal 
 
Expediering 
Direktionen 



Målvärde 2018 Nyckeltal 2018 Nytt målvärde  2019 Nyckeltal 2019
Räddningsinsats Antal larm/antal räddningstjänstinsatser Räddningsinsats Antal larm/antal räddningstjänstinsatser

Målvärde 10 minuter

R 1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som 
räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Core mäts tills vidare om styrkan har 
kommit fram före eller efter 10 minuter). Målvärde 10 minuter

R 1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som 
räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Daedalos mäts tills vidare om styrkan 
har kommit fram före eller efter 10 minuter).

Målvärde 0/år R1B: Antal  avikelser från förmågekartan Målvärde 0/år R1B: Antal  avikelser från förmågekartan

Målvärde 25/år
R 2: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats.

Målvärde 25/år
R 2: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats.

Målvärde 15/år R 3: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats. Målvärde 15/år R 3: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats.

Målvärde 200/år R 4: Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal. Målvärde 160/år R 4: Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal.

Målvärde 2300/år R 5: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal. Målvärde 2000/år R 5: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal.

Målvärde 120/år R 6: Antal övningstillfällen för RIB personal. Målvärde 140/år R 6: Antal övningstillfällen för RIB personal.

Målvärde 2000/år R 7: Antal övningstimmar för RIB personal. Målvärde 2000/år R 7: Antal övningstimmar för RIB personal.

Målvärde 60 %
R 9: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt 
larmadress. Målvärde 60 %

R 9: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten 
anlänt larmadress.

Målvärde 
R 10A: Antal personer som skadas lindrigt i olyckor som klassas som räddningstjänst

Målvärde  20
R 10A: Antal personer som omhändertages på plats i olyckor som klassas som 
räddningstjänst

Målvärde 5/år
R 10B: Antal personer som skadas allvarligt i olyckor som klassas som räddningstjänst

Målvärde 50/år
R 10B: Antal personer som avtransporteras i ambulans i olyckor som klassas som 
räddningstjänst

Målvärde 0/år
R 11: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst

Målvärde 0/år
R 11: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst

Målvärde 1000/år R 12: Antal hembesök av rådgivande karaktär. Målvärde 1000/år R 12: Antal hembesök av rådgivande karaktär.

Tillsyn Tillsyn
Målvärde 100/år T 1: Antal tillsyner Målvärde 85/år T 1: Antal tillsyner 

Målvärde 140/år (baserat på 2017) T 2: Antal rådgivning gällande LSO Målvärde 180/år T 2: Antal rådgivning gällande LSO

Målvärde 40/år(baserat på 2017) T 3:Antal rådgivning gällande LBE Målvärde 40/år T 3:Antal rådgivning gällande LBE

Målvärde 170/år(baserat på 2017) T 4:Antal rådgivning gällande sotning Målvärde 100/år T 4:Antal rådgivning gällande sotning

Målvärde 20/år(baserat på 2017) T 5:Antal rådgivning/remisser serverings tills. Målvärde 20/år T 5:Antal rådgivning/remisser serverings tills.

Målvärde 70/år (baserat på 2017) T 6: Antal rådgivningstillfällen via besök på plats. Målvärde 70/år T 6: Antal rådgivningstillfällen via besök på plats.

Målvärde 100/år(baserat på 2017) T 7: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter Målvärde 150/år T 7: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter

Målvärde 40 /år (baserat på 2017) T 8: Inkomna remisser gällande bygglov. Målvärde 25 /år T 8: Inkomna remisser gällande bygglov.

Målvärde 20/år (baserat på 2017) T 9: Inkomna remisser/samråd gällande detaljplaner/planärenden Målvärde 20/år T 9: Inkomna remisser/samråd gällande detaljplaner/planärenden

Målvärde 2/år (baserat på 2017) T 10:  Inkomna remisser från andra myndigheter. Målvärde 10/år T 10:  Inkomna remisser från andra myndigheter.

Målvärde 500/år (baserat på 2017) T 11: Antal sotningsärenden gällande  förelägganden/dispensansökningar. Målvärde 350/år T 11: Antal sotningsärenden gällande  förelägganden/dispensansökningar.

Underlätta för den enskilde Brandskyddsutbildning Underlätta för den enskilde Brandskyddsutbildning

Målvärde 100/år U 1: Antal brandutbildningar Målvärde 130/år U 1: Antal brandutbildningar 

Målvärde 1200/år U 2: Antal brandutbildade skolelever Målvärde 1200/år U 2: Antal brandutbildade skolelever 

Målvärde 100/år U 3: Äldre över 65 år Borttages svårt att mäta Fixartjänst och hembesök ersätter Borttages svårt att mäta Fixartjänst och hembesök ersätter

Målvärde 350/år U 4: Antal brandutbildade från landsbygden Målvärde 350/år U 4: Antal brandutbildade från landsbygden

Målvärde 1500/år U 5: Totalt antal brandutbildade Målvärde 2000/år U 5: Totalt antal brandutbildade 

Trafikutbildning Trafikutbildning

Målvärde 30/år U 6: Antal trafikutbildningar Målvärde 30/år U 6: Antal trafikutbildningar 

Målvärde 1200/år U 7: Antal trafikutbildade skolelever Målvärde 1200/år U 7: Antal trafikutbildade skolelever 

Målvärde 100/år U 8: Äldre över 65 år Borttages svårt att mäta Fixartjänst och hembesök ersätter Borttages svårt att mäta Fixartjänst och hembesök ersätter
Målvärde 250/år U 9: Antal trafikutbildade från landsbygden Målvärde 250/år U 9: Antal trafikutbildade från landsbygden

Målvärde 1300/år U 10: Totalt antal trafikutbildade Målvärde 1300/år U 10: Totalt antal trafikutbildade 

Sjukvårdsutbildning Sjukvårdsutbildning

Målvärde 50/år U 11: Antal sjvutbildningar Målvärde 50/år U 11: Antal sjvutbildningar 



Målvärde 100/år U 12: Antal sjvutbildade skolelever Bortages skolorna utbildar själva Bortages skolorna utbildar själva

Målvärde 100/år U 13: Antal sjvutbildade äldre över 65 år Borttages svårt att mäta Fixartjänst och hembesök ersätter Borttages svårt att mäta Fixartjänst och hembesök ersätter
Målväred 100/år U 14: Antal sjvutbildade från landsbygden Målväred 100/år U 14: Antal sjvutbildade från landsbygden

Målvärde 700/år U 15: Totalt antal sjvutbildade Målvärde 700/år U 15: Totalt antal sjvutbildade 

Övriga utbildnings/informationstillfällen Övriga utbildnings/informationstillfällen

Målvärde 70/år U 16: Antal övriga utb/informationstillfällen Målvärde 20/år U 16: Antal övriga utb/informationstillfällen

Målvärde  900/år U 17: Antal övriga utb./informerade pers. Målvärde  1500/år U 17: Antal övriga utb./informerade pers.

U 18: Antal informerade nyanlända U 18: Antal informerade nyanlända

CIP CIP

U 19: Antal CIP utbildade räddning Målvärde 35/år U 19: Antal CIP grund/fortbildning

U 20: Antal CIP utbildade HLR+FH Borttages
U 21: Antal CIP utryckning Målvärde 25/år U 21: Antal CIP utryckning

U 22: Antal CIP vid  info Borttages
Övrigt Övrigt

Målvärde 80/år U 23: Antal utbildningar till kommunala verksamheter (ej skolor) Målvärde 80/år U 23: Antal utbildningar till kommunala verksamheter (ej skolor)

Målvärde 1000/år U 24: Antal utbildade kommunalanställda per månad Målvärde 1000/år U 24: Antal utbildade kommunalanställda per månad

Målvärde 5900 U 25: Totalt antal utbildade/informerade Målvärde 5900 U 25: Totalt antal utbildade/informerade

Undersökande och lärande Undersökande och lärande
Målvärde 3/år L 1: Antal utökade utredningar Målvärde 3/år L 1: Antal utökade utredningar 

Målvärde 5/år L 2: Antal brandutredningar Borttages Borttages
Målvärde 6/år L 3: Antal sakkunnigutlåtanden Målvärde 6/år L 3: Antal sakkunnigutlåtanden

Målvärde 5/år ändrat målvärde L 4: Antal bristfälliga insatsrapporter Borttages Borttages
Målvärde 10 dagar L 5: Tid mellan mottagen begäran om utlåtande och remissvar Borttages Borttages

Fixartjänst Fixartjänst

Målvärde 700/år U 19: Antal behjälpta Målvärde 700/år U 19: Antal behjälpta 

Målvärde 100/år U 20: Antal hembesök i Vingåker Målvärde 100/år U 20: Antal hembesök i Vingåker

Målvärde 600/år U 21: Antal hembesök i Katrineholm Målvärde 600/år U 21: Antal hembesök i Katrineholm



Uppföljning VSR (Direktion Västra Sörmlands Räddningstjänst)

Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Enskildas förmåga Antal utbildade elever
per år

2 421st 2 000st 121,05 2018

Vid 60 procent av alla
olyckor som uppfyller
kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO
ska en första insats ske av
enskilda

42st 63st 66,67 2018

Antal utbildade
personer per år

2019

Antal genomförda
trafiksäkerhetsutbildningar
per år

38st 50st 76 2018

Antal informerade
personer landsbygden per
år

1 007st 100st 1 007 2017

sida 1 av 7 (2019-01-29)



Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Antal personer över 65 år
som utbildats/informerats

56st 250st 22,4 2018

Antal genomförda
hembesök av fixarmalte i
Vingåkers kommun

98st 100st 98 2018

Antal genomförda
hembesök av fixar malte i
Katrineholms kommun

564st 600st 94 2018

Antal utbildningar till
kommunala verksamheter

128st 80st 160 2018

Framkomsttid Tid från larm till
insatsstyrkan anlänt till
larmadress vid insatser
som klassas som
räddningsinsats.

9,4st 10st 94 2018

sida 2 av 7 (2019-01-29)



Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Antal avvikelser från
förmågekartan.

1st 0st 100 2018

Egen
tillsynsverksamhet
och biträda andra
myndigheter

Antal genomförda
planerade tillsyner /
tillkommande tillsyner

43st 100st 43 2018

Antal rådgivning inom
området LSO

218st 140st 155,71 2018

Antal rådgivning inom
området LBE

55st 40st 137,5 2018

Antal rådgivning inom
området sotning

120st 170st 70,59 2018

sida 3 av 7 (2019-01-29)



Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Antal rådgivning inom
området servering
tillstånd

20st 20st 100 2018

Antal samråd och
samordning med olika
aktörer och myndigheter

172st 100st 172 2018

Mångfald Andel kvinnor eller
anställda med annan
etnisk bakgrund.

4,4% 10% 44 2018

Färre
räddningsinsatser/
antal skadade och
omkomna

Antal övningstillfällen för
operativ heltidspersonal.

146st 200st 73 2018

Antal övningstimmar för
operativ heltidspersonal.

1 996st 2 300st 86,78 2018

sida 4 av 7 (2019-01-29)



Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Antal övningstillfällen för
RIB personal.

126st 120st 105 2018

Antal övningstimmar för
RIB personal.

2 080st 2 000st 104 2018

Antal övningstimmar tung
räddning i hela
organisationen.

62st 150st 41,33 2017

Antal personer som
skadas allvarligt i olyckor
som klassas som
räddningstjänst

40st 5st 800 2018

Antal personer som
omkommer i olyckor som
klassas som
räddningstjänst

3st 0st 100 2018

sida 5 av 7 (2019-01-29)



Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Antal utökade
utredningar

3st 3st 100 2018

Antal
brandutredningar

0st 5st 0 2018

Antal
sakkunnigutlåtanden

7st 6st 116,67 2018

Antal bristfälliga
insatsrapporter

0st 24st 0 2017

Antal utryckningar 748st 711st 105,2 2018

sida 6 av 7 (2019-01-29)



Direktionens
mål

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Senaste
kommentar

Antal utryckningar som
klassas som
räddningstjänst vid
framkomst

105st 107st 98,13 2018

Antal personer som
skadas lindrigt i olyckor
som klassas som
räddningstjänst

2019

Antal hembesök 2018

Skapa mervärde
för
räddningsinstanser

Antal gånger som
insatspersonal aktivt
kontaktat drabbade eller
skapat mervärde för de
drabbade.

30st 25st 120 2018

Antal medborgare som
kontaktat VSR efter
insats.

33st 15st 220 2018

sida 7 av 7 (2019-01-29)
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 3   Dnr 2019/ 
 
 
Inkommen motion gällande bättre brandberedskap 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till Direktionen och föreslår dem att 
godkänna remissvaret.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen i Katrineholm har mottagit en motion från 
Centerpartiet i Katrineholm gällande bättre brandberedskap. Denna ska vara 
besvarad senast den 26 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Motion – Bättre brandberedskap 
Svar Motion – Bättre brandberedskap 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 4   Dnr 2019/ 
 
 
Revisionsrapport – Granskning av strategisk 
kompetensförsörjning 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till 
handlingarna.   
 
Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har genomfört en granskning  
av förbundets ”strategiska kompetensutveckling” med syfte att bedöma om 
förbundsdirektionen bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete  
för att säkra behov av personal och kompetens.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att direktionen i allt väsentligt 
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete. 
Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 
 

• Det finns en tydlig ansvarsfördelning och organisation gällande rekrytering 
och kompetensförsörjning av personal även om detta inte fullt ut kan 
utläsas i styrdokument. 

• Förbundet har dokumenterat och följt upp befintlig kompetens och 
kompetensbehov som möjliggör bedömning av framtida personal- och 
kompetensförsörjningsbehov. Det saknas dock en dokumenterad strategi 
för framtida kompetensförsörjning. 

• Förbundet har ingen egen HR-avdelning utan har avropat HR-stöd vid 
behov. För detta finns ingen formaliserad process. 

• Förbundsdirektionen erhåller löpande information om personalläget i 
organisationen och får i samband med årsredovisningen del av vilka 
rekryteringar och avslutade anställningar som gjorts samt vilka 
utbildningar som genomförts. 

 
Revisionen ställer utifrån ovanstående följande rekommendationer: 
 

• Ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. Strategin 
kan exempelvis innehålla plan för samverkan med skolan för att 
öka intresset för yrket. 

• Ta fram en formaliserad process för att avropa HR-stöd. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Västra Sörmlands räddningstjänst har planerat att under 2019 arbeta fram en 
strategi för framtida kompetensutveckling anpassad utifrån de förutsättningar och 
behov som finns inom organisationen.  
 
När det gäller behovet av HR stöd har den frågan tidigare lyfts från 
verksamhetshåll mot medlemskommunerna och verksamheten har för avsikt att 
åter lyfta frågan vid kommande medlemssamråd.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av strategisk kompetensförsörjning 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 5   Dnr 2018/3:1 
 
 
Räddningsledare från annan räddningstjänst 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till Direktionen och föreslå dem 
att anta ändringarna.   
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de 
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer. Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den 
som genomgått särskild utbildning hos MSB. Samarbetet med RTÖG gällande 
högre ledning kräver en utökning av utsedda räddningsledare. 
Verksamheten har arbetat fram ett förslag för räddningsledare 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Utsedda räddningsledare 2019 
Ledningssystem – Samverkande kommuner 
Delegationsordning RTÖG 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen (som information) 



 

UTSEDDA RÄDDNINGSLEDARE 
I VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

 
Beslutat av Räddningschef Mattias Gårdholt 190131 samt meddelat i Direktionen 190227 
 
 
Räddningsledaren är den som leder en räddningsinsats. Räddningschefen är enligt ”Lagen om 
skydd mot olyckor” räddningsledare. Räddningschefen utser andra personer att vara 
räddningsledare, men behåller alltid det övergripande ansvaret för verksamheten. Den som utses 
till räddningsledare måste uppfylla de behörighetskrav som föreskrivs.  
Den utsedde räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och anvisningar som 
Räddningschefen ger. Räddningschefen kan begränsa räddningsledarens befogenheter, lämpligen 
redan i samband med att denne får sitt uppdrag. Om räddningsledaren inte rättar sig efter givna 
instruktioner kan Räddningschefen återkalla uppdraget. Räddningschef kan om det upplevs 
nödvändigt, när som helst återkalla uppdraget och själv ta över räddningsledarrollen. Pågår flera 
insatser samtidigt har Räddningschef alternativt Räddningschef i beredskap det övergripande 
ansvaret för samtliga insatser. Räddningschefens uppgift är då bl a att besluta om en 
ändamålsenlig fördelning av insatsresurserna. 
 
Förutom att utse behöriga personer i den egna räddningstjänstorganisationen kan 
Räddningschefen även utse personer som tjänstgör i annan räddningstjänstorganisation att vara 
räddningsledare i VSR. 
 
Räddningsledare kan utses såväl i förväg som i en akut situation. 
 

 
 

Lagen om skydd mot olyckor 
3 kap 16 §  2:a stycket 
Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs 
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare  
 
Förordning om skydd mot olyckor 
3 kap 9 § Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått särskild 
utbildning hos Statens räddningsverk. Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om vilken utbildning hos 
verket som skall krävas för sådan behörighet. 
 
Statens räddningsverks föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare i 
kommunal räddningstjänst. (SRVFS 2004:9) 
2 § I femte punkten övergångsbestämmelserna till förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anges vilka 
utbildningar enligt äldre bestämmelser som ger behörighet att vara räddningsledare. 
 
3 § Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som 
1. har genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i räddningstjänst kurs A med godkänt resultat, eller 
2. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) och har genomgått Statens 
räddningsverks påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med godkänt resultat.  
 



 UTSEDDA RÄDDNINGSLEDARE 
 

2019-01-31  2 

 
Av Räddningschefen utsedda räddningsledare 2018-01-01 
Namn:  Utbildning: Station: 
Marcus Asplund BM + Tillsyn B Katrineholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTÖG 
 
 
 
 

Per Gustafsson BM + FB 
Göran Melchersson BM + F2 
Patrik Mannsbart BM + Tillsyn B 
Mattias Gårdholt RL A + RL B 
Mattias Dahlqvist RL A 
Mattias Jörgensen RL A+RL B 
Christian Andersson RL A+RL B 
Marcus Melchersson RL A+RL B 
Fredrik Ahlman RL A+RL B 
Hans Lind RL A 
Andreas Mokvist RL A 
Daniel Rosenlund RL A + RL B 
Mattias Börjesson RL A 
Personal från RTÖG enligt 
dokumentet ledningssystem för 
RTÖG och samverkande 
kommuner samt RTÖGs 
delegationsordning. 

Se dokumentet. 
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Inledning 
 
Mål 
Räddningstjänsten Östra Götaland ska tillsammans med samverkande organisationer bedriva 
ledning av räddningstjänst på ett professionellt och för hjälpbehovet effektivt sätt vid såväl 
vardagsolyckan som under svåra påfrestningar på samhället. Detta görs genom att nyttja de 
tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt.  
 
 
Omfattning 
Det övergripande syftet med detta dokument är att få en tydlighet i den ledning som bedrivs i 
samband med operativa insatser inom Räddningstjänsten Östra Götaland och kommuner eller 
organisationer samverkande med Räddningstjänsten Östra Götaland enligt avtal  

 
 
Avgränsningar 
Detta dokument omfattar ledning av räddningstjänstens operativa insatser. Ledning av 
operativa insatser innebär att identifiera, koordinera och genomföra aktiviteter som leder mot 
att avhjälpa det hjälpbehov som uppstått. Ledning av den dagliga verksamheten omfattas inte 
av detta dokument.  
 
Dokumentet omfattar Räddningstjänsten Östra Götaland och kommuner eller organisationer 
samverkande med Räddningstjänsten Östra Götaland enligt avtal.   

 
 



5 
 

Beskrivning av systemet 
För ledning av operativa insatser används i Räddningstjänsten Östra Götaland och kommuner 
eller organisationer samverkande med Räddningstjänsten Östra Götaland enligt avtal tre 
beslutsdomäner: 

1. Systemledning  
2. Insatsledning  
3. Uppgiftsledning  

 

Systemledning 
Innebär att  
• definiera organisationens roll. Eftersom omvärlden förändras kontinuerligt kan 

räddningstjänstens roll behöva anpassas kontinuerligt.  
• att tolka och besluta organisationens roll och främst ta ställning till huruvida en 

inträffad händelse skall föranleda en operativ insats eller inte. 
• att besluta om beredskapen inom kommunen t.ex. omflyttning av enheter, inkallning 

av personal etc. samt att besluta om resursram för pågående insatser.  
 

Insatsledning 
Innebär att 
• bedriva en enskild operativ insats. 
• att utöva den samlade ledningen av den löpande operativa insatsen inom tilldelad ram. 
• bestämma mål med insatsen (MMI).  
• samordna insatsens genomförande och vid behov göra justeringar mellan de olika 

organisatoriska delar som är avsatta att hantera insatsen.  

Systemledning 

Insatsledning Insatsledning 

Uppgiftsledning Uppgiftsledning 
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Uppgiftsledning 
Innebär att  
• bedriva direkt ledning av enheter. 
• leda enhet i utförande av tilldelad uppgift. 
• samordna utförandet inom den organisatoriska delen. 
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Räddningsledning 
Ledningsförmåga 
Ledningsorganisationen vid normal drift ska ha en förmåga att: 

 
• Samtidigt leda två större händelser med hög dynamik eller i komplexa miljöer.  
• Leda en mycket omfattande händelse med hög dynamik eller i mycket komplexa 

miljöer.  
• Vara en resurs i kommunerna under kriser och andra svåra påfrestningar i samhället.  

 

Ledningsorganisation 
Vid en operativ insats skall behovet av ledning styra vilka befälsnivåer som skall initieras i 
insatsen. Utlarmning till de tre beslutsdomänerna sker av SOS Alarm och inre befäl. SOS 
larmar närmsta enhet till skadeplatsen direkt, inre befäl aktiverar övriga resurser som insatsen 
har eller kan tänkas ha behov av.  
 
För att ledningen av insatser ska bli tydlig och effektiv krävs det att alla samverkande 
organisationer använder samma termologi. Hjälpbehovet på skadeplatsen avgör vilka 
befälsnivåer som ska larmas men nedanstående nivåer ska finnas tillgängliga.  
 

Nivå 1 Styrkeledare, SL  
Nivå 2 Yttre befäl, YB 
Nivå 3 Insatschef, IC, en gemensam i samverkansområdet. 
Nivå 4 Räddningschef i beredskap, RCB, en gemensam i samverkansorådet. 

 
 
 

 
 
Figur 1Figuren visar inom vilken beslutsdomän respektive ledningsnivå normalt leder.  
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Nivå 1, Styrkeledare 
Styrkeledaren ansvarar för och utövar normalt ledning över en eller två enheter. Grunden 
för styrkeledaren är att SL leder de enheter som han/hon larmas ut med. Styrkeledaren kan 
vara antingen räddningsledare eller skadeplatschef/sektorchef vid en insats. 
 
Styrkeledarare utgår normalt ifrån den station som larmas men kan också åka direkt till 
skadeplatsen.  
 
SL skall kunna; 

• Fungera som räddningsledare, RL  
• Förbereda och leda arbetet för en till två enheter  
• Kunna överlämna insatsledningen till högre befäl vid insatser som är mer 

omfattande.  
• Fungera som sektorchef för en sektor med upp till 10 personer. 
• Fungera i insatsspecifika roller ex rökdykarkontrollant, depåchef, brytpunktsbefäl 

etc. 
 
SL är normalt RL när uppgiften som ska utföras är tydlig samt att den tilldelade 
resursen snabbt kan få kontroll över insatsen.  
 
SL ska minst ha utbildning Räddningsledare A.  
 

Nivå 2, Yttre befäl 
Yttre befäl ansvarar för och utövar normalt ledning över en insats med två till fyra enheter 
eller då en insats kräver utökat ledningsbehov eller samverkan med andra organisationer. 
Yttre befäl kan vara antingen räddningsledare eller skadeplatschef/sektorchef vid en 
insats. 
 
Yttre befäl ska kunna;  
• Fungera som räddningsledare för större insatser med dynamik eller i komplexa miljöer. 
• Fungera som skadeplatschef för insatser med hög dynamik eller mycket komplexa 
miljöer. 
• Fungera som skadeplatschef där det ställs särskilt höga krav på räddningstaktik och 
ledning samt ha kunskap om riskobjekt eller tillgång till beskrivning av riskobjekt inom 
upptagningsområdet. 
• Förbereda och leda arbetet för mer än fyra enheter i samband med komplexa insatser. 
• Ingå i olika funktioner i en stab. 
• Kunna leda i både beslutsdomänen insatsledning och uppgiftsledning. 
• Fungera som samverkansperson samt informationsbefäl. 
 
Yttre befäl är normalt RL vid larm där ledningsbehovet kräver att styrkeledaren kan 
frigöras från insatsledning. Detta krävs vid komplexa insatser eller när flera enheter från 
olika stationer larmas till skadeplatsen. Yttre befäl ska kunna fungera som skadeplatschef 
vid mycket komplexa insatser och när fyra eller fler enheter finns på skadeplatsen. 
 
Yttre befäl ska minst ha utbildning räddningsledning B. Målsättningen ska vara att yttre 
befäl lägst har MSB´s tillsynskurs A eller motsvarande. 
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Nivå 3, Insatschef, skadeplats 
Insatschef ansvarar för och utövar normalt ledning över en insats med mer än 4 enheter 
eller då en insats kräver utökat ledningsbehov. Insatschefen är i normalfallet det högsta 
operativa befälet på skadeplatsen. Insatschefen är normalt räddningsledare över en 
omfattande händelse. Insatschefen ska tillfälligt kunna nyttjas i ledningsnivå 2 där det 
ordinarie yttre befälet är upptagen med ledning på annan insats.  
 
Insatschefen ska kunna bedriva ledning på skadeplats inom hela området som längst 90 
minuter efter larm. Om insatstiden är lång för IC finns också möjlighet att larma ett extra 
yttre befäl till skadeplatsen som stödjer RL fram till IC kommer på plats. I organisationen 
finns det tillgång till en insatschef som har mandat för att kunna genomföra nedanstående.  
 
Insatschef ska kunna;  
 
• Fungera som räddningsledare för insatser med hög dynamik eller mycket komplexa 
miljöer. 
• Fungera som räddningsledare där det ställs höga krav på ledning och samverkan med 
andra organisationer eller myndigheter.  
• Ha kunskap om eller tillgång till beskrivning av riskobjekt inom upptagningsområdet. 
• Förbereda och leda arbetet för flera sektorer. 
• Ingå i olika funktioner i en stab. 
• Fungera som samverkansperson samt informationsbefäl. 
 
Insatschefen är normalt räddningsledare vid insatser med stort samverkansbehov. Normalt 
är insatschef räddningsledare när fler än fyra enheter finns på skadeplatsen eller när det 
finns ett ökat behov av insatsledning på skadeplatsen. 
 
Insatschef bör, så långt det är praktiskt möjligt, ha utbildning brandingenjör med 
påbyggnadsåret RUB eller motsvarande utbildning för brandingenjörer. Insatschef ska 
minst ha  utbildning räddningsledning B. Målsättningen ska vara att insatschef lägst har 
MSB´s tillsynskurs A eller motsvarande 
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Nivå 4, Räddningschef i beredskap, räddningscentralen Lambohov 
Funktionen Räddningschef i beredskap, RCB, ansvarar för systemledning av 
räddningstjänstverksamheten inom samverkansområdet på delegation av räddningscheferna. 
RCB har den yttersta beslutanderätten gällande systemledningen av räddningstjänsten. 
 
Räddningschef i beredskap ska vara på Räddningscentralen i Lambohov inom 45 
minuter efter larm.  
 
Räddningschef i beredskap skall kunna: 

• Ansvarar för systemledning av räddningstjänstverksamheten på delegation av 
räddningscheferna 

• Kunna utgör samordnande funktion mellan samverkande organisationers så som 
länsstyrelse, kommun, polis, andra räddningstjänster m fl. 

• Kunna uppmärksamma behov av krisledning i medlemskommunerna. 
• Kunna agera vid akuta situationer när den egna organisationen påverkas, 

exempelvis om egen personal skadas.   
 

 
Räddningschef i beredskap ska uppfylla behörighetskrav för att kunna utses till kommunal 
räddningsledare enligt föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 
2009:1). RCB utses efter individuell prövning av räddningschef. RCB ska ha minst 5 års 
erfarenhet inom räddningstjänsten som räddningschef bedömer nödvändig för att kunna verka 
i rollen. 

Inre befäl, räddningscentralen, Lambohov. 
Funktionen inre befäl, IB, är arbetsledare vid räddningscentralen. Inre befälet är, via 
delegation från funktionen RCB, ansvarig för och har beslutanderätt över systemledning till 
det att RCB övertar denna ledning. Det inre befälet svarar för larmning av enheter enligt IB 
instruktion samt har samband med enheterna på väg till skadeplats. 

Inre befäl ska alltid finnas tillgänglig på räddningscentralen på Lambohov. Till sin hjälp för 
att klara flera pågående insatser ska också minst en ledningsoperatör finnas tillgänglig på 
räddningscentralen i Lambohov.  

IB ansvarar för: 
• Larma enheter utifrån behov 
• Systemledning fram till RCB tar över denna.  
• Att det finns en sammanställning över den aktuella beredskapen i samverkansområdet. 
• Kunna verka som stabschef samt kunna bemanna de olika funktionerna i staben.  
• Aktiverar stabsfunktion om behov uppstår 
• Stödja ledningen på skadeplats 
• Sambandet 
• Att insatserna dokumenteras  

 
IB ska minst ha utbildning räddningsledning B alternativt brandingenjör med påbyggnadsåret 
RUB eller motsvarande utbildning för brandingenjörer . IB bör även ha kompletterande 
utbildning som stabschef.  
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Räddningschef 
Räddningschefen är alltid den högst beslutande och ansvariga chefen för sin operativa 
verksamhet inom respektive kommun. Räddningschefen har alltid möjlighet att ta beslut att 
göra avsteg från gällande lokala styrdokument som faller inom räddningschefens 
beslutanderätt enligt respektive kommun eller organisation samverkande med 
Räddningstjänsten Östra Götaland. 
 

Räddningsledaren 
Enligt 4 kap. 16 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, är räddningschefen 
räddningsledare. Räddningschefen får enligt samma paragraf utse andra räddningsledare. I 
länet har räddningschefen i respektive kommun utsett räddningsledare enligt särskild 
delegationsordning. 
 
Det befäl, som med hänsyn till räddningstjänstens omfattning och komplexitet, har den 
lämpligaste kompetensen ska vara räddningsledare. Detta är normalt högsta befäl på plats 
som är Räddningsledare. I samverkansområdet kan räddningscheferna, räddningschef i 
beredskap, insatschef, yttre befäl samt styrkeledare tjänstgöra som räddningsledare.  

Principer för övertagande av räddningsledarskapet 
Det ska alltid tydligt framgå vem som är RL vid en insats. Högsta befäl på plats är normalt 
räddningsledare för insatsen. Fram tills första befäl är på plats ansvarar IB för insatsen. 
Detta fråntar dock inte larmade befäl möjligheten att begära/önska fler resurser till 
skadeplats, ge inriktningsbeslut mm redan under framkörning. 
 
Övertagande av RL-rollen skall tydligt kommuniceras mellan befälen. Övertagandet skall 
ske personligt, på skadeplatsen. Övertagande av räddningsledare ska alltid dokumenteras. 

Ledning på skadeplats 
RL är ytterst ansvarig för arbetet på skadeplatsen och anger mål med insatsen. RL 
ansvarar för att målen med insatsen är tydligt kommunicerat till personalen på 
skadeplatsen.  

Avslutande av räddningstjänst 
Räddningsledaren ansvarar för att varje räddningsinsats avslutas och för att åtgärder enligt 
§ 9 LSO vidtas med avseende på t.ex. information till ägare, bevakning, RVR och 
återställning. Avslutande av räddningsinsats ska alltid dokumenteras.  
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Stab 
Allmänt 
Med stab menas en grupp av befattningshavare som har till uppgift att stödja en utsedd 
beslutsfattare. Stabens primära uppgift är att stödja chefen. För att de ska vara tydligt i 
organisationen för vem staben är till för har följande uppdelning gjort.  
 

Stabens roll 
1. RC stab, Staben jobbar inom beslutsdomänen systemledning och stödjer 

räddningschefen.  
2. Förstärkt insatsledning, jobbar inom beslutsdomänen insatsledning och stödjer 

räddningsledaren. Den förstärkta insatsledningen är ett stöd för räddningsledaren på 
plats.  

 
RC stab   funktioner 
Funktion Uppgift Krav 

Stabschef Stabsledning Stabschefs-utbildning 

Analys Analys av läget 
Planering framåt 
Analys av hotbild 
Omfallshantering 
Expertbehov etc.  

Stabsutbildning 

Information Svara för information inom egna 
och samverkande organ.  
Svara för informationen till 
allmänheten samordnat med andra 
aktörer. Uppföljning av 
informationsinsatserna  

Stabsutbildning 

Resurs  Stabsutbildning 
 

Förstärkt insatsledning 
En förstärkt insatsledning på skadeplatsen ska kunna aktiveras inom 60 minuter efter order av 
den som leder inom beslutsdomänen systemledning.  
 
Den förstärkta insatsledningen ska kunna hjälpa till inom följande funktioner. 

- Lednings-/analys 
- Samband och dokumentation.  
- Masmedia och intern information 

 
Den förstärkta insatsledningen larmas av inre befäl efter begäran från räddningsledaren. 
Funktionerna bemannas antingen av befäl med kompetens som uppfyller behörighetskrav för 
att kunna utses till kommunal räddningsledare enligt föreskrift från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2009:1).  





 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2019-02-07 8 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 6   Dnr 2019/ 
 
 
Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Information om personalläget i organisationen  
Förbundschefen informerar om personalläget i VSR.  
 
Information om flytt till ny brandstation 
Förbundschefen informerar om hur flytten till nya brandstationen har gått.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
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