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Rutin för befäl inom RäddSam F 
 

Syfte 

Denna rutin fastställer vilka befogenheter samt vilken kompetensprofil ett befäl 

förväntas ha inom RäddSam F. 

Mål 

”Ledning av insatser ska, inom RäddSam F, kunna upprätthållas på en hög nivå till dess 

insatsen är avslutad.”  

 

Detta uppnås genom att ledningsteamet är en avvägd blandning med rätt kompetens, 

god erfarenhet och tillit. Även uthålligheten ska säkerställas genom effektiv 

personalplanering. 

Räddningschefens ansvar 

Räddningschefen utser räddningsledare enligt LSO. De brandbefäl som utsetts att vara 

räddningsledare i den egna kommunen är enligt avtal inom RäddSam F även utsedda att 

utöva räddningsledarskap i övriga kommuner. 

 

Det är den lokale räddningschefen som avgör när nedanstående kompetenskrav är 

uppfyllda för ett befäl. I de fall befälets kompetens avviker från kraven ska samråd ske 

med övriga berörda räddningschefer. 

  

http://www.raddsamf.se/


Styrkeledare (SL) 

Befogenheter 

SL ska: 

 som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger 

 överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats 

 överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt 

LSO som ger eller kan ge stora konsekvenser. Exempel på detta kan vara 

ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde stora konsekvenser. 

Ram 

SL ska: 

 kunna utöva uppgiftsledning 

 kunna utöva insatsledning upp till och med nivå 5 

 kunna leda en sektor med upp till 10 man 

 kunna påbörja insatsledning nivå 10 och uppåt 

 tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell 

Kompetenskrav 

SL ska: 

 genomgått utbildning Räddningsledare A (RLA) eller motsvarande 

 uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F 

 ha erfarenhet av insatser i minst två år alternativt tillgång till handledning 

 inneha ledaregenskaper och personkännedom 

 ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde 

 

I undantagsfall kan SL sakna RLA utbildning. Detta beslutas av den lokale 

räddningschefen och i dessa fall tillämpas begreppet arbetsledare.  

Räddningsledarskapet flyttas då till berörd insatsledare (IL). 

Tillgänglighet  

SL ska hålla samma beredskap som sin styrka. 

Utmärkning 

SL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin SL roll. 

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst. 



Arbetsledare (AL)  
Målsättningen inom Räddsam F är att alla SL har genomgått Räddningsledare A (RLA) 

eller motsvarande. I enskilda fall kan dock SL sakna RLA utbildning. Detta beslutas av 

den lokale räddningschefen och i dessa fall tillämpas begreppet arbetsledare (AL). 

Räddningsledarskapet flyttas då till berörd insatsledare (IL). 

Befogenheter  

AL ska:  

 kunna vara arbetsledare i samtliga kommuner inom RäddSam F 

 informera överliggande befälsnivå om att räddningsledarskapet ligger på denne 

 överlämna insatsledning till högre befäl som kommer till platsen 

Ram  

AL ska:  

 självständigt kunna starta upp en insats 

 självständigt kunna leda en styrka vid insats 

 kunna leda en sektor med upp till 10 man.  

 svara för överlämning och löpande rapportering till närmast högre befäl  

Kompetenskrav  

AL ska:  

 genomgått utbildning för arbetsledare inom RäddSam F  

 bör ha erfarenhet från räddningsinsatser i minst fem år  

 uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F 

 inneha ledaregenskaper och personkännedom 

 ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde 

Tillgänglighet  

AL ska hålla samma beredskap som sin styrka. 

Utmärkning 

AL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin AL roll. 

 

  



Insatsledare (IL) 

Befogenhet 

IL ska: 

 som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger 

 överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats 

 överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt 

LSO som ger eller kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara 

ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser. 

 samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter 

 kunna samordna systemledning i samarbete med BI och lokal räddningschef 

Ram 

IL ska: 

 kunna utöva insatsledning upp till och med nivå 20 

 kunna utöva ledning av upp till 30 man i storsektor 

 kunna utöva samordning av upp till 30 man 

 tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell 

Kompetenskrav 

IL ska: 

 genomgått Räddningsledning B (RLB) eller motsvarande alternativt 

Brandingenjör med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 

 ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning 

 genomgått särskild introduktionsutbildning  

 uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F 

 genomgått en ledarskapsutbildning 

 delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör 

funktionen 

 inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom 

 ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde 

Tillgänglighet 

IL ska vara tillgänglig med ledningsfordon samt vara på skadeplats inom 30 minuter. 

Utmärkning 

IL bär gul hjälm och gul larmrock i sin IL roll. 

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst. 



Brandingenjör i beredskap (BI) 

Befogenhet 

BI ska: 

 som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger 

 överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats 

 vara räddningsledare vid alla olyckor som kräver beslut enligt LSO som ger eller 

kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, 

miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser. BI har en 

skyldighet att överta räddningsledarskapet vid dessa typer av insatser. 

 samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter 

 samordna systemledning i samarbete med övriga IL, BI och räddningschefer i 

respektive kommuner 

Ram 

BI ska: 

 kunna utöva insatsledning  

 kunna utöva ledning och samordning av storsektorer 

 tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell 

 utifrån tilldelade resurser optimera den taktiska inriktningen 

Kompetenskrav 

BI ska: 

 ha slutfört Brandingenjörsutbildning eller motsvarande inkl. 

påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 

 ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning 

 genomgått särskild introduktionsutbildning 

 uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F 

 genomgå en ledarskapsutbildning 

 delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör 

funktionen 

 inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom 

 ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde 

Tillgänglighet 

BI ska vara tillgänglig med ledningsfordon och bör vara på skadeplats inom 45 minuter.  

Utmärkning 

BI bär gul hjälm och röd rock i sin BI roll. 

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst. 



Räddningschef i beredskap (RCB) 
Lokal räddningschef ansvarar för systemledning i egen kommun om inte annat 

överenskommits. 

Befogenhet 

 RCB samordnar systemledningen inom länet på uppdrag av länets 

räddningschefer.  

 RCB representerar kommunerna inom olycks- och krisberedskapsområdet i F- 

samverkan.  

 RCB ska medverka i de samverkansmöten som sker via telefon en gång per 

vecka. När F-samverkan utser händelsegrupp ska RCB se till att lämplig person 

ingår i F-samverkan. 

 RCB är ingången till länets räddningstjänster vid begäran om samverkan eller 

hjälp från andra, och ska verka för att samverkansledning kommer till stånd i 

den mån det behövs.  

 De brandingenjörsberedskaper som vid varje tillfälle fyller kompetenskraven för 

RCB har också befogenhet att kunna vara RCB.  

Ram 

 RCB svarar för att insatstiden för nästa larm inte överskrider 20 minuter i 

tätorter som har en räddningsstyrka om inte annat framkommer av bilaga 1.  

 RCB har mandat att kalla in och förflytta upp till fyra räddningsstyrkor i upp till 

fyra timmar för att förbättra beredskapen i länet. Förflyttningar enligt detta får 

även ske över kommungräns.  

 RCB ska samordna frågor som rör systemledning samt kunna stödja 

insatsledningen. Detta sker som bakre operativ stab i väntan på att en särskild 

bakre eller främre operativ stab har etablerats. I den mån som RCB behöver fatta 

beslut utöver ramen ovan och tiden inte medger att samråda med berörda 

ledningsenheter ska RCB snarast möjligt därefter kontakta berörda 

ledningsenheter och informera om vidtagna åtgärder. 

 RCB ska följa upp att ordinarie larmplaner och den generella larmplanen (N3-

N30) följs och påtala eventuella avvikelser till dem som leder eventuella 

samtidiga insatser. De får sedan avgöra om resurserna är tillräckliga eller om 

förstärkning ska larmas.  

 Lokal räddningschef beslutar om ”Avsikt med insats” (AMI) gällande beredskap 

och insatsers ram samt fastställa avgränsningar beträffande tid, resurser och 

geografiskt läge.  

 RCB och berörd RCH är ansvarig för information till Länsstyrelsen gällande 

insats och beredskap. 

 RCB ansvarar för att sammanställa och analysera vädervarningar och samordna 

kontakter mot SMHI med flera.  

 RCB ansvarar för samordning mot kommuner och centrala myndigheter vid 

händelser som berör en eller flera av länets kommuner.  

 RCB ska vara kommunernas representant i F-Samverkan. Vid en händelse i 

enskild kommun ska lokal räddningschef snarast möjligt informeras och återta 

ansvaret för systemledning i kommunen om inga andra direktiv ges. 



Kompetenskrav  

RCB ska: 

 ha slutfört Brandingenjörsutbildning inkl. påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst 

 inneha chefskap i vardagen 

 ha erfarenhet av insatsledning som BI under minst 2 år 

 ha erfarenhet av systemledning 

 genomgått särskild introduktionsutbildning på minst ett år 

 uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F 

 genomgå en ledarskapsutbildning 

 delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör 

funktionen 

 ha goda kunskaper om länets räddningsresurser och riskbild  

 inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom 

 ha tillit i egen organisation och RäddSam F 

Tillgänglighet 

RCB ska vara tillgänglig via rakel på funktionsnummer 249-3180. RCB bör vara på 

JILL inom 1 tim. 

Inre befäl ska ha en ständigt aktuell förteckning över vem som tjänstgör som RCB. Se 

bilaga 2 gällande sökning av RCB 

Grundberedskap 

BI Norr/Syd/Höglandet svarar för systemledning vid grundberedskap inom sin 

respektive region (Höglandet 7 kommuner, Syd 3 kommuner och Norr 4 kommuner). 

Larmning av gemensam systemledning (RCB) för RäddSam F 

Vid en eller flera av följande situationer ska SOS larma RCB för RäddSam F: 

 En nivå 20 insats eller högre i länet. 

 Flera mindre händelser som berör kritiska resurser, exempel flera trafikolyckor 

som kräver losstagning 

 På begäran från aktiv räddningsledare  

 På begäran av lokal räddningschef 

 På begäran från SOS operatör. 

 På begäran från andra system (polis, sjukvård, andra räddningstjänster). 

 Vädervarning från SMHI - RCB tar initiativ till samråd om varningsmeddelande 

med de övriga BI och bedömer därefter om information ska spridas till berörda 

IL. 

 Vid störning i SOS funktionen. 

 Vid teleavbrott hos minst 1000 abonnenter eller minst 60min söks IB på RCB’s 

uppdrag. 

 RAKEL-störning enligt avbrottspärm 

 Vid stopp i Multicom larmbasnät, IP larmnät eller minicallnät söks IB på RCB’s 

uppdrag.  

 

Om RCB bedömer att det finns behov av strategisk stab så kan samtliga ledningsenheter 

i länet samt inre befäl (IB) i Jönköping nyttjas. Vid denna bedömning bör snabbhet och 

lokalkännedom prioriteras. Vid händelse på Höglandet och i södra regionen bör 



ledningsenheter från dessa regioner larmas, samtidigt som närmste enheter kan starta 

upp och sedan frigöras.  

 

Om prognosen blir långvarig kan ledig brandingenjör (X180) flyttas till central 

placering i länet för att upprätthålla operativ beredskap för hela länet inom rimlig tid. 

Denna X180 kan även nyttjas som främre stab. 

 

RCB ska bevaka och initiera strategisk stab samt bakre och främre operativa staber när 

behov finns. 

 

  



 

Bilaga 1 Insatstid 
Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i de tätorter som har en räddningsstyrka, 

om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde. 

 

För samtliga styrkor gäller att SL har rätt att ringa in och komplettera styrkan vid vakanser i 

form av specialenheter. 

Aneby kommun 

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas Aneby tätort om denna räddningsstyrka 

är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.  

När litet larm dragits på station F640 kan oftast beredskap 4+1 larmas ut via stort larm F640. 

SL station F640 gör kontroll av tillgång på fridygnsledig personal. 

 

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats: 
Insatt räddningsstyrka Kriterier Förslag till åtgärd Kommentar 

Aneby stort larm  F600 alternativt F300 D: Beredskap 6 min  

H: 90 sekunder 

 

F600 insatstid 21 min 

F300 insatstid 23 min 

 

Eksjö kommun 

När litet larm dragits på någon station kan oftast acceptabel beredskap (1+4) ringas samman 

via fridygnsledig personal. Ansvarig för detta är normalt jourhavande brandmästare i Eksjö. 

Som ledning för när denna åtgärd skall vidtas kan tiderna enligt nedan tjäna. 

 

Vid draget stort larm på någon av brandstationerna inom Eksjö kommun skall befäl i 

strategisk ledning vidta åtgärder enligt nedanstående. 

 

Innan nedanstående åtgärder verkställs skall kontroll ske mot station 600 på telefon  

0381-368 81 så att inte resurser finns tillgängliga där. 

 

Om någon deltidskår larmas till Eksjö tätort skall om möjligt någon från station 600 ringas in 

för lokalkännedomen. 

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats: 

 

Insatt 

räddningsstyrka/tätort 

Kriterier Förslag till åtgärd Kommentar 

Eksjö med prognos på 

upp till en timma 

F630 alternativt F200 D: Beredskap 6 min  

H: 90 sekunder 

 

 

Eksjö med prognos 

överstigande en timme 

F630  På station 600 med 90 

sekunders beredskap 

 

 

Hjältevad med prognos 

upp till två timmar 

 

F620 eller F600 D: beredskap 4 min alt 6 

min 

 

Hjältevad med prognos 

överstigande två timmar 

F620, om de är insatta LL 

F600, 1+3 till Hjältevad 

för beredskap på station 

 

F620 på station 620 med 

90 sekunders beredskap 

 



Mariannelund med 

prognos på upp till två 

timmar 

 

F630 alternativt H500 D: beredskap 6 min  

Mariannelund med 

prognos överstigande två 

timmar 

F630, om de är insatta LL 

F600, 1+3 till M-lund för 

beredskap på station 

F630 på station 620 med 

90 sekunders beredskap 

 

Gislaveds och Gnosjö kommuner 

 

Följande grundprincip gäller för Gislaveds och Gnosjö kommuner med avseende på 

insatsledare:  

        Kommunerna får inte sakna ledningsenhet (lägst insatsledare) med god lokalkännedom, 

helt mer än tre timmar.  

 

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats: 

 

Insatt 

räddningsstyrka/tätort 

Kriterier Förslag till åtgärd Kommentar 

Gislaved - Anderstorp IL 708 lämnar området 

med prognos på mer än 15 

minuter 

En Bmd kallas normalt in 

om inte numerären kan 

upprätthållas på annat sätt. 

Inkallning sker av SLH. 

Vid automatlarm bör man 

avvakta med inkallning 

till efter lägesrapport från 

första styrkan. 

 

Gislaveds (och Gnosjö) 

kommun 

IL 708 lämnar området 

med prognos på mer än 

tre timmar. 

Insatsledarberedskapen 

återställs. 

Sker lämpligen genom 

inringning av 

fridygnsledig insatsledare. 

 

  



Habo kommun 

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i Habo tätort om denna räddningsstyrka 

är insatt på en insats i eget eller annans släckområde. 

Höglandets räddningstjänstförbund 

Vid samtidiga larm inom Höglandets räddningstjänstförbund ska följande tillämpas. 

1.  Strategisk nivå gör en prioritering av resurser utifrån om någon händelse kan avslutas. 

Om det inte är möjligt ska en optimering av resurser göras.  

2.  Vid insatser med prognos under en timma, görs inga omflyttningar av resurser.  

3.  Vid insatser med prognos från en timme till fyra timmar accepteras dubbla tiden (dvs. 

ca 20 min i orter med stationär räddningsstyrka) för servicenivån samt att krav på N1 

utgår. 

4. Vid insatser med prognos över fyra timmar accepteras dubbla tiden (dvs. ca 20 min i 

orter med stationär räddningsstyrka) för servicenivån samt att krav på N1 utgår. Insats 

vid utvändig livräddning, rökdykningsförmåga och trafikolycka ska dock återställas 

till normal servicenivå ( ca 7 min) i område 20 och 40. 

 

Jönköpings kommun 

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i de tätorter som har en räddningsstyrka 

om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde. 

Undantag från grundregel  

Jönköping  

Insatszon 10 i Jönköping skall vid prognos på över två timmar återgå till 10 minuters insatstid 

med en räddningsenhet och en höjd-, vatten eller specialenhet. Detta innebär minst 6 man. 

Normalt tillses att 7 man finns för att klara ärenden/service.  

IB skall särskilt bevaka behovet av bemanning av höjdenhet för livräddning under pågående 

larm. Detta kan göras genom förstärkningslarm i Huskvarna eller genom inkallelse i 

Jönköping. 

Visingsö/Unnefors 

Under pågående insats på Visingsö eller i Unnefors hålls ingen beredskap för ytterligare larm. 

Exempel på godtagbar beredskap (20 minuter)  

Tätort Styrkor som kan upprätthålla 
acceptabel beredskap under 
pågående insats 

Beredskapsform 

Jönköping upp till en timma Ingen beredskapshöjning  

Jönköping upp till två timmar 1300 inkl höjdfordon+ IB D: Beredskap 6 min 

H: I tjänst 

 1500 + IB+1bm med höjd 

fordon 

D: Beredskap 6 min 

H: I tjänst 

 1600 + IB + 1bm med höjd 

fordon 

D: Beredskap 6 min 

H: I tjänst 

Jönköping efter två timmar 7 man heltidspersonal I tjänst 

Jönköping efter tio timmar 9 man heltidspersonal I tjänst 

Huskvarna 1000 I tjänst 



 1500 Beredskap 6 min 

 2400 Beredskap 6min 

Gränna 1000 I tjänst 

 1300 I tjänst på stn 1300 

Norrahammar 1000 I tjänst 

 1300 Beredskap 6 min 

 1600 Beredskap 6min 

Bankeryd 8300 Beredskap 5 min 

 1000 I tjänst 

 8500 Beredskap 5 min 

 1500 Beredskap 6 min 

Ryd/Bottnaryd 8500 I beredskap 5 min 

 1000 I tjänst 

IL 1080 efter två timmar IL 8780, BI 1180, ledig IL 

(i turordning) 

I beredskap 

BI 1180 efter två timmar Ledig BI, BI 4180, BI 7180 

(i turordning) 

I beredskap 

 

 

Mullsjö kommun 

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i Mullsjö tätort om denna 

räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde. 

Sävsjö kommun 

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i Sävsjö och Stockaryd tätorter om 

dessa räddningsstyrkor är insatta på en insats i eget eller annans släckområde. 

Tranås/Ydre 

Insatsledare 26 308 svarar för återställande av beredskap i Tranås och Ydre. Vid långvariga 

insatser för rings ledig personal in genom insatsledarens försorg. Vid ytterligare larm skall 

insatstiden vara max 20 minuter. 

Vaggeryds Kommun 

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i de tätorter som har en räddningsstyrka 

om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde. 

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats: 

 

Exempel på godtagbar beredskap 

Tätort/insatt styrka Styrkor som kan upprätthålla 
acceptabel beredskap under 
pågående insats 

Beredskapsform 

Vaggeryd 8900 D: Beredskap 5 min 

Skillingaryd 8700 D: Beredskap 5 min 



Vaggeryd och Skillingaryd 

prognos upp till 2 timmar 

1000/1500 täcker Vaggeryd 

5000 täcker Skillingaryd 

D: Beredskap 6 min 

H: I tjänst 

Vaggeryd och Skillingaryd 

prognos över 2 timmar 

Beredskap på stn 8700 med  lämplig 

RE samt om möjligt inkallad SL/bm 

från 8700/8900 för lokalkännedom. 

Om möjligt kalla in personal till lokal 

RE 

D: Beredskap 5 min  

IL 1080 efter två timmar IL 8780, BI 1180, ledig IL 

(i turordning) 

I beredskap 

BI 1180 efter två timmar Ledig BI, BI 4180, BI 7180 

(i turordning) 

I beredskap 

 

 

 

 

Värnamo kommun 

Normalt skall 20 min insatstid ej överskridas på de orter där det finns räddningsstyrka. 

Forsheda saknar räddningsstyrka men ligger inom ramen för ovanstående. 

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats: 

 

Insatt räddningsstyrka/ 

tätort 

Kriterier Förslag till åtgärd Kommentar 

Värnamo Vid prognos på mer än en 

timma.  

 

Bor alternativt annan styrka 

flyttas till Värnamo. Vid 

behov rings heltidsbefäl in. 

 

Bredaryd  Heltidsstyrkan i Värnamo 

 

 

Bor  Heltidsstyrkan i Värnamo 

 

 

Rydaholm  Täcks av Alvesta och 

Moheda genom släckavtal. 

 

 

IL Om IL 508 lämnar zon 50 

med prognos 15 min 

Gäller under 2005 

Bor till V-mo eller ersättare 

rings in. Ansvaret ligger på 

IL/SLH 

 

 

  



Bilaga 2 Sökning av RCB 249-3180 
 

RCB skall vara tillgänglig via rakel inloggad på funktionsnummer 249-3180. 

Inre befäl skall ha en ständigt aktuell förteckning över vem som är RCB och byten 

utanför schemat skall meddelas IB på 243-8008.  

Detta utgör reservlarmväg i händelse av rakelbortfall. 

 

Kontoret upprättar årligen ett schema för vilken BI som tjänstgör som RCB. 

Alla som tjänstgör som RCB ansvarar för att logga in sig enligt nedan. Ingen får logga 

ur utan nästa RCB ska ta över RCB inloggning för att säkerställa att någon alltid svarar 

på RCB sökning. 

 

Provlarm av RCB 

IB söker RCB varje måndag och torsdag kl 09:00 för att tillse att rätt RCB är inloggad 

och för att uppdatera vem som tjänstgör som RCB kommande vecka/helg. 

 

Vid larm 

SOS söker RCB via 249-3180.  

Om RCB inte svarar inom 120 sekunder skall SOS be IB att kontrollera att inte 

utlarmad BI redan är insatt och i så fall söka annan RCB. 

 

Inloggning RCB i Rakel 

Nedan visas hur man förväntas logga in med RCB:s funktionsnummer i Rakel i 

samband med byte. Observera att RCB:s funktionsnummer inleds med 249 för att 

indikera att det är en regional resurs. För att radion i nätet primärt ska identifiera sig 

med det ordinarie handterminalsnumret måste återinloggning av detta ske enligt punkt 4 

nedan. 

1 Tryck och håll inne knapp 0 på 
handterminalen 

 

2 Leta upp fliken ”TNA” 
Markera raden ”Inloggning” 

Gå vidare med ”Grön lur”  

 



3 Fyll i RCB:s funktionsnummer 2493180 

Gå vidare med ”Grön lur”  

 

4 Byt, med vänsterpil, ut RCB:s 
funktionsnummer mot ditt ordinarie 
handterminalsnummer (2431188 / 
2434188 / 2437188) i rutan 

Gå vidare med ”Grön lur”  

 

5 Efter båda stegen 3 och 4 ovan får du ett 
bekräftelse-SDS på att du är inloggad på 
respektive nummer. Observera att dessa 
SDS inte kommer som ”flashade” och 
därför inte automatiskt syns i displayen 
utan måste hämtas via inkorgen. 

 

Utloggning från RCB:s funktionsnummer ska aldrig göras för att numret aldrig ska stå 

utan mottagare. Numret övertas av den som loggar in utan att den avgående behöver 

vidta några åtgärder. 

 



 


