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Ledare
Vad sysslar vi med egentligen?
Vi genomför tillsyner, utbildningar,
råd o anvisningar, yttranden, information och åker på räddningsinsatser.
Vi genomför risk och sårbarhetsanalyser, olycksförloppsutredningar,
spridningsutlåtanden, brandutredningar. Vi övar, tränar, vårdar fordon
o materiel, provar larm, åker på
studiebesök.
Vi jobbar med POSOM, krisstöd,
internt skydd, trygghet, folkhälsa,
brottsförebyggande, grannsamverkan, suicidprevention.
Vi lånar ut flytvästar, ispaket,
hjärtstartare och delar ut isskrapor,
sandpåsar, brandvarnare.
Vi utför restvärde, vägsanering, sjuktransport, IVPA, brandbevakning,
bärhjälp, fixartjänst, mervärde. Vi
städar golv, tömmer diskmaskin,
torkar bord, fixar fika. Med mera,
med mera…

Det kan kanske tyckas meningslöst
när vi går där och städar våra golv
men om ingen hade gjort det skulle
vi snart inte komma ut med våra
fordon vilket direkt skulle drabba
”Greta” vid en ev. räddningsinsats.
Så nästa gång du städar golvet eller
sanerar vägen, kom då ihåg att du i
förlängningen gör detta för ”Greta”.
Nu när vi närmar oss årets slut vill
jag också passa på att önska er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt år.

/Anders Björk

Varför gör vi det?
För att det står i så i lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, planer,
program, avtal, policys, värderingar,
regler, riktlinjer, rutiner mm.
Eller bara för att chefen säger det!
Vad är då syftet?
Det finns alltid ett övergripande syfte
med dessa lagar och regler och det
syftet kan inom Räddsam-F sammanfattas med ett enda ord ”Greta”.
Glöm aldrig det…
Anders Björk
Räddningschef
Värnamo kommun
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Rekrytering

Projekt
rekrytering
Mål: Underlätta rekrytering
till främst deltidsstyrkor samt
uppnå ökad mångfald och
jämställdhet.

Uppföljning:
Arbetsgruppen har tagit fram en broschyr som presenterar arbetet som deltidsbrandman inom RäddSam F. Det
har även tagits fram ett informationsblad till huvudarbetsgivare. Broschyren och informationsbladet kommer att
läggas ut på RäddSam F.s hemsida och man ska kunna göra vissa redigeringar i dessa för att anpassa till den
egna organisationen exempelvis lägga till egen logotype. Det har även tagits fram ett förslag till annons som
också kommer att läggas ut på hemsidan. Denna annons är redigerbar för att kunna anpassas till lokala förhållanden.

I Arbetsgruppen rekrytering ingår Bertil Fång,
Tranås/Ydre, sammankallande är Stefan Lund,
Jönköping, sekreterare; Per Krantz, Värnamo och
Andrea Höbenreich, Jönköping.
Beskrivning av projektet:
•

•

Gemensamt rekryteringssätt som uppmuntrar
personer med utländsk bakgrund och underrepresenterat kön.
Öka förutsättningarna för deltidsbrandmän att
kombinera brandmannajobbet med arbetsuppgifter hos huvudarbetsgivaren.

Projektperioden har varit 2011-2013.
Aktiviteter som projektgruppen fick i uppdrag att
arbeta med var:
•

Ta fram förslag till gemensamt rekryteringssätt
(annons, checklista) inom RäddSam F som
uppmuntrar personer med utländsk bakgrund
och underrepresenterat kön.

•

Tillsammans med huvudarbetsgivare underlätta för deltidsbrandmän att kombinera brandmanna- och sitt huvudarbete.

•

Genomföra utbildnings- och utvecklingsseminarier.

•

Delta i MSB nätverk för mångfald och jämställd
arbetsplats.

Det har genomförts en inspirationsdag 2012-11-07
som arrangerades av arbetsgruppen tillsammans med
MSB där Erik Flink som regional mångfalds- och jämställdhetsutvecklare deltog som koordinator.
Arbetsgruppen har även deltagit på MSB:s nationella
och regionala mångfalds- och jämställdhetskonferenser liksom på två av tre RIB- konferenser som genomförts 2012 och 2013.
Man kan väl inte påstå att arbetsgruppen lyckats få
fram en lösning på hur vi ska öka mångfalden- och
jämställdheten i våra organisationer utan det arbetet
måste fortsätta i olika forum även i framtiden. Men det
är viktigt att vi hittar andra infallsvinklar och frågeställningar vid rekrytering. På många deltidsräddningstjänster är övervägande delen IVPA eller sjukvårdslarm och
då bör vi kanske se över vilken kompetens som behövs i organisationen för att utföra dessa uppdrag på
ett så optimalt sätt som möjligt och inte bara fokusera
på rökdykningsmomentet som mycket sällan utförs.
Arbetsgruppen har även snuddat vid detta med att
ha gemensamma fysiska tester vid rekrytering inom
RäddSam F. Det skulle exempelvis underlätta att man
kunde åka och genomföra tester hos varandra, detta
skulle spara tid och pengar. Men inom detta område
skiljer sig de fysiska testerna åt mellan räddningstjänsterna men det kanske borde vara en prioriterad fråga
i framtiden.
Bertil Fång
Arbetsgruppen rekrytering
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Utbildning

+

Erfarenheter vid tunga lyft

Under sensommaren och hösten har
lagen i Jönköping vid flera tillfällen
övat tunga lyft. Syftet har varit att
belasta våran utrustning mot verkligt
tunga objekt och även i kombination
med mjukt underlag. De tunga lyften
uppnåddes genom att sandfylla containern. Det är stor skillnad på att öva
med lyftkuddar på tunga objekt. Fler
lyftövningar kommer till våren 2014.
- Det var först när vi provade att öva
med verkligt tunga objekt som problem med mjukt underlag upptäcktes,
berättar Håkan Joakimsson.

Erfarenheter kilkuddar

Erfarenheter lyft med hjälp av stege

•

Vikten av bra pallningsvirke.

•

Nya stegen har gett nya möjligheter.

•

Hävarens Stödbensplattor fungerar utmärkt som
pallningsvirke mellan kilkuddar och det som ska
lyftas. Plattorna storlek på 75 gånger 75 cm är en
bra storlek.

•

Beroende på vinkel kan man med hjälp av stegen
lyfta upp till fyra ton, i den ”sämsta” vinkeln klarar
stegen upp till två ton. Fästpunkten är då i den
fasta stegdelen.

•

Undvik att lyfta det tunga objektet så att det helt
släpper markkontakten. Skulle så ske finns en stor
risk att objekt glider i sidled, då den "svävar" på
luftkuddarna. Tippa hellre än lyft!

•

Korgen har även ett fäste så att pulkan som
används vid rappellering och den vanliga ambulansbåren kan fästas. Stegen kan på detta sätt
användas vid till exempel bårlivräddning.

•

På stegen finns en knapp för vertikallyft, stegen
parerar då själv så att lyftet blir rakt och kan vara
nödvändigt vid exempelvis brunnsräddning och
arbetsplatsolyckor.
Håkan Joakimson
Brandmästare
Jönköping
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Två av varandra oberoende utrymningsvägar – nu
också för personer med funktionsnedsättning
I samband med uppdateringen av Boverkets Byggregler (BBR) har man infört benämningen ”Utrymningsplats”.
Normalt ska det i publika lokaler alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar från lokaler där personer vistas mer än tillfälligtvis. Utrymningsvägen ska normalt mynna i det fria. Tidigare har det varit tveksamt hur
detta klarats för personer med funktionsnedsättning, framförallt i flervåningsbyggnader. Den nu införda utrymningsplats innebär att det ska finnas en säker plats i byggnaden dit personer med funktionshinder ska kunna ta
sig för att sedan eventuellt bli hjälpta därifrån. Regelverket styr inte vem som ska hjälpa den funktionshindrade
från utrymningsplatsen, men indirekt pekar man på räddningstjänsten.
Utrymningsplatsen ska förutom
att den ska vara ”säker”, skyltad
och så vidare ha ”möjlighet till
tvåvägskommunikation” så att
den funktionshindrade ska kunna
göra någon uppmärksam på att
personen finns där och kan behöva
”räddas”.

Nytt i videoteket

Tvåvägskommunikation
Regelverket rekommenderar att
den här tvåvägskommunikationen
mynnar i anslutning till larmsystemets centralutrustning, brandförsvarstablå eller motsvarande.
Regelverket styr inte upp var denna
tvåvägskommunikation ska mynna
om det inte finns brandlarm i byggnaden.
Detta innebär att det kan finnas en
telefon eller högtalare intill brandlarmcentralen. Eller så kan det
finnas en blinklampa på fasaden
med en telefon eller liknande i
någon entré som det är tänkt att
någon (i värsta fall räddningstjänsten) kan bli uppmärksammade på
att det finns någon på en utrymningsplats som behöver räddas.
Sådana här utrymningsplatser bör
vara utmärkta på räddningstjänstens insatsplaner.

Det finns mer att läsa om utrymningsplats i Boverkets Byggregler,
BBR 5:248, 5:336, 5:341 och
5:352.
Pär Liljekvist
Stf Räddningschef
Värnamo kommun

90 sekunder 3/2013 (Nr 591)
Denna DVD innehåller följande
avsnitt:
•

Brand i torvmosse vid SkånesFagerhult

•

Brand i stearinljusfabrik

•

Anlagda bränder i Bergen

•

TIB och Räddningstjänststöd
på MSB

•

Video för lärande och utveckling i Köpenhamn

•

Filmen är ca 33 minuter lång.

Brandrisker och skyddsåtgärder illustrerande filmklipp

Syftet med filmklippen är att
de ska kunna användas för att
illustrera olika brandrisker och
exempel på åtgärder som kan
begränsa riskerna. Filmsekvenserna är både nyinspelade och
hämtade från tidigare filmproduktioner. Följande filmklipp
ingår:
Brandrisker - Aerosol, Brand i
kläder, Cellplast, Glappkontakt,
Handsprit, Kortslutning, Soptunna, T-sprit, Värmeljus

Brandförlopp - Brand i rum med
stängd dörr, Brand i rum med
brandspridning till korridor
Skyddsåtgärder - Sprinkler, Genomföring kabelstege, Genomföring rör
Filmen är ca 42 minuter lång.
Brandskyddsföreningen

Filmerna från MSB finns att låna på Räddningstjänsten i Jönköping
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Utbildning

Axamoövningarna 2013 Axamoövningarna
Då var elfte årgången av ovanstående övningar genomförda. Även i år har övningarna fått bra respons enligt ett
stort antal av de utvärderingar som gjorts och kommit oss till del. En del av målen med årets övningar var att
undersöka kunskapsnivån vad gäller våra baskunskaper på ex. bärbara stegar, motorsprutor, rökdykning m.m. Vi
återkommer med mera fakta om detta. En nyhet för året var att vi fått med landstinget och en sjukvårdsinstruktör vid en del av övningarna. De har agerat både som ambulans på olyckan och till viss del även som utbildare.
Mycket positivt på många sätt. Dessutom har vi haft två nya kommuner som deltagit under veckorna nämligen
Ydre och Vimmerby. Upplägget var som tidigare, två Nivå 10-larm och fyra Nivå 5-larm. Sammanlagt genomfördes runt 650 olika övningar/larm under dessa veckor.
Nivå 5 Trafikolycka
Kollision mellan motorcykel och personbil på
mindre väg. Målet är
i första hand sjukvård
på denna insats, men
självklart även uppgifter som ex. stabilisering, säkringsman,
m.m. SL:s övergripande
insats bedömdes också.
Sjukvårdsinsatsen bröts många gånger och styrkan fick en gedigen
förevisning av sjukvårdsinstruktören i hur man sätter halskrage rätt
och andra tips. Mycket uppskattat.

Nivå 5 Brandsläckning/utskjutsstege
Insatsen med brandsläckning i gasolcontainer är
en” repris” som är uppskattad och inte minst väldigt
nödvändig. Den insatsen kompletterades med att resa
en utskjutsstege mot
en förbestämd plats, på
tid. Här kom självklart
tävlingsinstinkten in
hos många. Efter första
insatsen fick man
möjlighet att göra om
försöket och då visade
det sig att man nästan
alltid halverade insatstiden. Målet är att göra
en generell övning för
hela länet. Underlaget
från Axamo är 360 olika
övningar och skiftande
tider.
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Nivå 5 Kem insats
Åter igen en insats som vi kör varje år. Väldigt viktigt
att alla RE i länet vet vad man skall göra som första
insats vid kem. I detta larm hade en person av
polskt ursprung (språkproblem) kört av vägen med
en lätt lastbil och av styckegodset på flaket hade
det bildats nitrösa gaser. Utöver detta var det även
sjukvård och saneringsinslag i larmet. Över lag börjar det bli mycket bättre i länet vad gäller dessa keminsatser, även om många tycker det är ”krångligt”.

Utbildning

2013 Axamoövningarna 2013 Axamo
Nivå 10 Brand i industrihotell.
Ovanstående larmutrop kan förekomma i alla länets kommuner. Väl på plats får IL och SL göra en riskbedömning
av insatsen. Rökdykning eller inte? Vilken riskmiljö? Vad kan vi göra innan förstärkning kommer? Målet med denna
övning, förutom ovanstående, är taktikens 7-steg, hur jobbar vi med ex. skyddsgrupp, ventilation, organisation
m.m. Här förekommer olika lösningar på problemen, mycket beroende givetvis på rutin, kompetens och utrustning. Denna övning genomfördes vid 43 tillfällen. Efter övningen genomfördes utbyte av erfarenheter från denna
och andra liknande insatser, mycket utifrån taktikens 7-steg och ”vad” och ”hur”.

Nivå 5 Team-övning
Denna övning utgick från att SL fick leda sin
grupp, från en gömd position och via radio, genomföra en slangutläggning och via två strålrör/
ledningar ”släcka” två mindre glödbränder i
naturen. En nyttig övning för att lära känna sin
grupp och lita på varandra.

Nivå 10 Flygolycka
Larmet går som ”förmodat flyghaveri med okänd nedslagsplats”. Här kommer en
”ny” aktör in i bilden för en del, JRCC, som dessutom leder insatsen initialt. En nyttig erfarenhet. Väl på plats krävs en snabb sjukvårdsinsats och dessutom brinner
det och förekommer läckage från flygbränsle. Här förekommer en hel del räddningsproblem.

Avslutningsvis vill
vi från övningsledningens sida, TACKA alla inblandade
parter för lyckade
och givande övningar. Vädret i år var
också med oss.
Det är roligt att
höra att övningarna
är relevanta och
verklighetstrogna
och det sätter ju
självklart en press
på oss inför kommande år, men det
är även stimulerande.

Bernt Gunnarsson,
genom
Axamo-gruppen
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Livräddning eller brandsläckning?
Det hela känns ganska enkelt, om det finns liv att rädda så är inriktningen på insatsen Livräddning. Ordern kommer – ”Livräddning gäller,
rökdykning, inträngning genom den dörren!” Men vad menar vi med den
ordern?
Om liv finns att rädda så är givetvis vårt mål och inriktningen att
rädda liv, men inriktningen säger
inte direkt Hur vi ska åstadkomma
den livräddningen. Rökdykning
säger heller inte direkt Hur vi ska
uppnå målet utan bara att vi ska
jobba med skyddsnivå rökdykning
enligt AFS. Pröva att ge den ordern
till kollegor och fråga hur de tolkar
den, hur skulle de utföra den ordern
som rökdykare vid tex en lägenhetsbrand? Svaret innefattar troligen att rökdykarna går in och söker
efter drabbade med höger eller vänster hand i väggen, branden är inte
prioriterad. Men det är något som
saknas, vi har nästa glömt bort att vi
antingen kan ta bort den drabbade
från faran eller så kan vi faktiskt ta
bort faran från den drabbade.

"Vad vi behöver
öva är taktiskt
tänkande från
brandmannen till
högsta befäl"
Tiden är knapp
Tiden det tar att söka igenom ett
antal rökfyllda rum är ganska lång,
särskilt om man ska vara noga.
Under denna tid minskar chansen
för eventuella drabbade att överleva eftersom.Varje sekund som
branden lämnas okontrollerad ökar
produktionen av giftiga ämnen och
syrehalten minskar. En brand som
lämnas okontrollerad är också en
stor risk för insatspersonalen. Om
sökmönstret som valts och layouten på lägenheten i förhållande till
brandens position inte är gynnsam
kan branden riskera att skära av reträttvägen för rökdykarna. Till detta
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kan vi ytterligare lägga till att längre
brandtid ökar risken för byggnadskollaps och ökar mängden skadliga
partiklar som personalen tar upp.
Allt detta är risker som ska beaktas
då beslutet tas att vi ska söka efter
eventuella drabbade inne i en rökfylld miljö. Men att prioritera sökandet efter drabbade är inte det enda
sättet för att nå målet att livrädda,
jag vill till och med hävda att det
oftast är direkt skadligt för både de
vi ska rädda och insatspersonalen
att prioritera just sökning.

Branden
Om vi inte ska ta bort de drabbade från problemet, vilket vi kan kalla
sökning efter drabbade. Då kan vi istället ta bort faran från de drabbade,
vilket vi kan kalla dämpa och/eller
isolera branden och sedan ventilera.
Med hjälp av en värmekamera går
det idag troligtvis bestämma var
branden är, om inte redan utanför huset så i hallen på väg in i
lägenheten eller huset. Om vi kan
konstatera var branden är så kan
vi direkt gå på brandhärden utan
att söka efter drabbade på vägen.
Genom att prioritera att gå direkt
på brandhärden så snabbt som
möjligt har vi troligen störst chans
att slå ner branden innan den växt
sig större. Om vi skapar kontroll över
brandhärden och brandgaserna är
riskeerna vid ventilation undanröjda.
Då kan vi massivt ventilera utrymmena genom fönster och dörrar
och vi kan använda fläktar för att
ännu snabbare skapa en frisk miljö.
Samma utrymmen som tidigare
tog lång tid att genomsöka går nu
snabbt att söka igenom då röken är
borta. Miljön är dessutom bättre för
både drabbade och insatspersonal
under tiden.

De som går in med ordern att
dämpa och/eller isolera branden
i syfte att rädda liv ska givetvis
aldrig ignorera en drabbad som
de hittar på vägen in, det ska vara
en självklarhet. Men de ska heller
inte spendera tid på att söka under
inträngningen då vi i så fall ökar
tiden det tar innan vi kan ventilera
och skapa en bättre mljö.

Dämpa branden
Om vi inte kan ventilera effektivt,
tex om branden finns i en källare
med begränsade ventilationsmöjligheter, ska vi inte då börja söka
direkt istället för att primärt gå på
branden? Min åsikt är generellt
sett nej, att dämpa och/eller isolera
branden måste prioriteras ändå. Så
länge vi har en okontrollerad brand
så är den ett för stort hot både mot
drabbade och insatspersonal och
den bör dämpas och/eller isoleras
med hjälp av en dörr för att skapa
en säkrare miljö i resterande utrymmen.

Söka efter drabbade
När kan då sökning efter en
drabbad vara en bättre initial order
jämfört mot att dämpa och/eller
isolera branden och sedan ventilera? Om vi fått besked om var

Utbildning

de drabbade befinner sig i huset är
det möjligtvis bättre att direkt ta sig
till detta utrymme för att söka efter
överlevande. Men vi måste låta situationen styra detta, om det finns
en okontrollerad brand i utrymmet får
den inte riskera att skära av rökdykarnas reträttväg. Om den drabbade
är instängd i ett utrymme är det dessutom tveksamt om vi ska öppna upp
det utrymmet över huvud taget innan
vi ventilerat ut den dåliga miljön.

brandmän som glömmer ficklampan och brandgaskylningen, söker
dåligt med värmekameran, inte kan
ventilera och spenderar tiden inne i
byggnaden med att söka istället för
att tänka taktiskt?

Efter beslut mellan samtliga
RAPS-organisationer i F-län så
ska rullande tilldelning av RAPStalgrupper ske from 1 november,
dvs tilldelning sker genom att operatören manuellt tilldelar någon
av RAPS talgrupper Jönk RAPS
1 till 9 till händelsen. Alltså ingen
geografisk områdes styrning av
vilken talgrupp man väljer!

Klen innerdörr
Studier i full skala har visat att en
normal klen innerdörr är betydligt
bättre på att stänga ute branden än
vad iaf jag personligen trott. Detta ger
mig två viktiga tankar med rökdykning som perspektiv. Om rökdykarna
befinner sig i hallen som är stumfylld
med rök så är branden troligtvis inte
bakom en stängd dörr i huset. Med
andra ord finns det ingen anledning
att öppna stängda dörrar för att hitta
brandhärden. Om nu en innerdörr är
bra på att motstå branden finns det
heller ingen anledning för rökdykarna
att öppna den för att söka efter drabbade. Om vi öppnar dörren så tar vi
bort den drabbades skydd och släpper in den dåliga miljön till de som vi
ska rädda. Detta borde ytterligare bidra till att vår första prioritet troligen
ska vara att dämpa och/eller isolera
branden för att sedan kunna massivt
ventilera övriga utrymmen. Detta är
troligen det snabbaste sättet att uppfylla livräddningen och troligen även
det säkraste sättet för insatspersonalen.

Övningar
Men vår övningsverksamhet bygger tyvärr fortfarande i stor del på
rökdykning, eller kanske rättare sagt
rökdykning med sökning som primär
uppgift. Vi bygger gallersystem eller
andra miljöer för att försvåra sökningen av drabbade. Vi förbjuder ficklampor och värmekameror för då blir det
för enkelt att söka och orientera sig.
Vi brandgaskyler inte under tiden vi
söker för det är inte syftet med övningen . Vi förbjuder dessutom ventilering för då släpper vi ut värmen
och röken och det blir åter igen för
enkelt. Är det verkligen så vi skapar
duktiga brandmän? Eller skapar vi

Rullande tilldelning av
RAPS

Taktiskt tänkande
Vad vi behöver öva är taktiskt
tänkande från brandmannen till
högsta befäl. När ska vi söka och
när ska vi istället släcka branden,
när ska vi enbart dämpa branden
och sedan isolera den, när och hur
ska vi ventilera osv. Detta är svåra
beslut som vi måste öva på för att
klara av, det är där vi primärt brister
inom räddningstjänsten och det är
inte så konstigt med tanke på hur
vi övar. Det är ingen standardrutin
att alltid gå direkt på brandhärden
vid en invändig insats, det går inte
säga att det alltid är den bästa lösningen. Men det är troligen i de
flesta fallen en bättre lösning i jämförelse mot att direkt börja söka
efter drabbade.
Lars Ågerman
insatsledare
Värnamo

Rent praktiskt innebär det att
första händelsen i länet får Jönk
RAPS-1, andra händelsen Jönk
RAPS-2 osv, har man ingen
pågående händelse när tredje
händelsen kommer kan man börja
om på Jönk RAPS-1. Viktigare
än nånsin att kontrollera vilken
RAPS man blivit tilldelad när man
åker på larm.
Jerker Sturedahl
Brandmästare
Jönköpings Kommun

Journummer för försvunna
barn införs i Sverige
Sverige har som ett av EU:s
medlemsländer krav på att införa
ett EU-gemensamt journummer
för att anmäla försvunna barn.
Journumret, 116 000, ska vara
tillgängligt dygnet runt, året om
oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser
inträffar.
Den 16 december infördes
116 000 i Sverige. Ärenden som
inkommer kommer att hanteras
likt ett 112-ärende vilket innebär
förmedling till polis.

116 000
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Insatsutvärdering

Nya rutiner antagna vid räddningschefsmötet i december
Vid fredagens räddningschefsmöte antogs Arbetsmiljörutin för RäddSam F. I den gemensamma rutinen beskrivs
uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet. Rutinen beskriver främst arbetsmiljöfrågorna som berör operativa
insatser. Fördelning mellan räddningsledare, styrkeledare och brandmän framgår av rutinen. Detta är en rutin
som vi alla bör läsa igenom. Även om den kan verka omfattande så tror jag att ni känner igen er på de flesta
punkter. Mycket är sunt förnuft men en del nyheter kommer ni nog att hitta.

Ny rutin finns framtagen för räddningsledare och RCB när viktigt meddelande behöver användas.

Arbetsmiljörutin

Verksamhetsplan 2014

Under 2014 kommer vi att bjuda
in till utbildning för alla befäl i arbetsmiljö. Håll utkik på RäddSam
F skolan efter nyår. Alla nya rutiner
som antas av räddningscheferna
publiceras på hemsidan www.
raddsamf.se Se till att ni är
prenumerant. Rutinen finns i sin
helhet på www.raddsamf.se under
dokumentbank och rutiner.

RäddSam F kontoret har sammanställt en ny VP för 2014. I den
framgår vilka uppdrag som lagts
ut och vilka som ansvarar och
medverkar i de olika gemensamma
uppdragen

Viktigt meddelande
Ny rutin finns framtagen för
räddningsledare och RCB när
viktigt meddelande behöver
användas. Rutinen finns på www.
raddsamf.se under dokumentbank
och rutiner.

Taxa för RäddSam F
En ny taxa antogs. Nytt i den är en
uppräkning utifrån avtal samt förtydliganden gällande utlåning av
barriärer, länsor samt bandvagnar.
Se vidare på ww.raddsamf.se
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Slutrapport Regionförbundet
Under 2011 till 2013 har Räddsam
F fått ekonomiskt stöd från Regionförbundet för att utveckla vårt
gemensamma arbete. Projektet tar
slut vid årsskiftet och en slutrapport
har skickats in. Under våren kommer
vi att arbeta fram en broschyr som
beskriver RäddSam F modellen.
Målgrupperna är egen personal, kollegor i landet samt nya politiker efter
kommande val.

Remisser
Flera rutiner är just nu ute på remiss
hos länets räddningstjänster. Passa
på att ta del och kom med synpunkter via er räddningschef.

•

Stab och ledning, första utkast
från Ledningsutvecklingsprojektet

•

Befäl, förmågebeskrivning,
första utkast från ledningsutvecklingsprojektet

•

Rökdykarsinstruktion, länets
arbetsgrupp har haft i uppdrag
att revidera den nuvarande
rökdykarinstruktionen. Nyheter
i den är bland annat en nivåindelning på olika sätt att arbeta
med andningsskydd. Nivå
1 innebär insats i byggnad
utan tät brandrök men med
andningsskydd, nivå 2 normal
rökdykarinsats och nivå 3
avancerad rökdykarinsats.

Sista chansen att lära er förebyggande?
Passa på att anmäla er till
RäddSam F preparandkurs i tillsyn
och byggnadstekniskt brandskydd.

Insatsutvärdering

Alla nya rutiner som antas av räddningscheferna publiceras på hemsidan
www.raddsamf.se
Se till att du är prenumerant!

Kursen ligger ute på Räddsam F
skolan men vi har bjudit in grannlänen för att fylla platserna så passa på:

F samverkan
Fredrik Björnberg och Anders
Björk är Räddsam F representanter i F samverkans utbildning s
och övningsgrupp. Anders ersätter Johan Rönnmark som slutat.
Gruppen ansvarar för TIB träffar och
RSK kurser. En ny RSK kommer att
genomföras i februari. Håll utkik på
webben.

får en utväxling på 14 ggr arbetsinsatsen och om alla prioriterar det
gemensamma arbetet får ni mycket
hjälp av grannkommunerna och
till slut mindre kvarstående lokalt
arbete!
God Jul och Gott Nytt År!

Göran Melin
Samordnare
Räddsam F

Tack alla som bidragit till Räddsam F
arbete under året. Vårt gemensamma arbete ger resultat. Känner ni
att det ibland är svårt att hinna med
allt arbete? Ett gott råd; Gör färdigt
de gemensamma uppdragen åt
Räddsam F i första hand och ert
lokala arbete på hemmaplan i andra
hand. Det vi tar fram gemensamt
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Personalnytt
Lars Ågerstrand

heter jag och är 30 år. Bor i
Downtown Värnamo och mitt arbete: Ny insatsledare i Värnamo. Mina arbetsuppgifter i Värnamo är Operativa avdelning och arbetsuppgifter i RäddsamF: Kvalitetsprojektet och
brandrelaterade frågor
Min närmaste familj är Intel Core i7, 64gb ram, 18TB lagring.
Fritid: Vad sa du det heter, fritid? Inte hört talas om det.
Andra arbeten: Producerar foto och film till Brandskyddsföreningen, driver hemsidan www.firegear.se, ansvarig för det
internationella brandinstruktörsmötet IFIM och mycket mer.
Tankar om RäddsamF: RäddsamF är det mest spännande
samarbetet i Sverige genom sin delvis unika uppbyggnad.
Utmaningarna och möjligheterna i RäddsamF speglar en
nationell problematik som i RäddsamF hittar nya vägar och
lösningar.
Lars Ågerstrand - Ny insatsledare i Värnamo

God Jul och Gott Nytt År
önskar Räddningsplankans redaktion

Räddningsplankan
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