
UPPDATERAD 100518 Arbetsutgåva

Uppgiftskatalog med mål för Räddningschef i beredskap, RCB
1.1.1 Lag om skydd mot olyckor (i)

 -känna till räddningsledarens befogenheter och skyldigheter
 -känna till kriterierna för ingrepp i annans rätt

1.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete (i)
 -känna till åtgärder vid sjukfrånvaro, rehabilitering och missbruk

1.3.1 Utryckningsformer & rutiner (i)
 -känna till alla typer av taktiska enheter samt veta sin egen plats och funktion i dessa 
 -kunna larmnivåer enligt generell nivålarmplan
 -känna till vilka avtal om räddningshjälp som är tecknade med grannkommuner eller andra myndigheter
 -känna till antagna instruktioner inom Räddsam-F
 -kunna rita ut begränsningslinjer och områden på en karta med givna eller egna uttagna riktningar.

1.5.1 Säkerhetsvakt (i)
 -känna till gällande lagstiftning 
 -känna till skyldigheter och rättigheter vid  heta arbeten. 

1.6.5 Materielkunskap (i)
 -känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.

1.6.6 Utryckningskörning (i)
 -inneha B behörighet

1.7.1 Handlingsprogram (i)
 -kunna använda handlingsprogrammet för att utveckla verksamheten.

1.7.2 Riskanalys (i)
 -kunna använda information ur riskanalysen vid operativt arbete

2.1.1 Brandkunskap allmän (i)
 -ha god kunskap om brandgaser och övertändning.
 -ha god kännedom om brännbarhetsområde för olika gasblandningar.
 -ha god kännedom om glödbrand samt hur den ska bekämpas.

2.3.1 Rökdykning (i)   
 -kunna redogöra för huvuddragen i AFS 2007:7
 -ha kunskaper om personsäkerhet vid rökdykning.
 -ha grundläggande fysiologisk kunskap vad gäller rökdykning
Normal riskmiljö, släckning och livräddning i villa eller lägenhet

Normal riskmiljö, släckning och livräddning i villa eller lägenhet

2.4.1 Skogsbrand (i)
 -känna till skogsbrandens natur och hur den sprider sig

2.8.6 Livräddning med hjälp av hoppkudde nivå 1(g) Bemanning: 2
Livräddning med hoppkudde.

2.9.1 Individmål NBC E
 -känna till räddningstjänstens organisation under höjd beredskap.

3.3.1 Flygolycka (i)                   (i de fall flygplats finns i närområdet)
 -känna till de olika checklistorna som finns samt veta sin funktion vid dessa.

3.4.1 Tågolycka nivå 1 påkörd person (g)   Bemanning: 1+4
 -känna till tåginsatsplanen.



Räddning av påkörd person samt lyft av vagn

3.4.2 Tågolycka nivå 2, räddningsfrånkoppling samt säkring och avspärrning av olycksplats (g) Bemanning: 1+4
 -känna till tåginsatsplanen.
Räddningsfrånkoppling samt säkring och avspärrning av olycksplats

3.4.3 Tågolycka nivå 3, insats vid persontågolycka med en vält vagn (g) Bemanning: 1+18
 -känna till insatskort för aktuella tågtyper

3.7.1 El- starkströmsanläggningar (i)
 -känna till uppbyggnad av elnätet i stort i kommunen

3.12.1 Invallning vid översvämning (g) Bemanning: 1+4
 -känna till risker med att tömma vattenfyllda källare som står under vattentryck utifrån
 -känna till risker med dammfästen som hotar brädda

4.2.1 Oljeskador i mark och kommunalt vatten (i)
 -känna till räddningstjänstens förråd för civilt försvar.
 -känna till Miljö- och hälsoskydds förvaltnings kompetens och larmväg.
 -känna till reningsverkets kompetens och larmväg, samt när dessa skall larmas.
 -känna till Räddningsverkets förråd och kompetens för oljeskyddsmateriel.

4.5.1 Miljöräddning, statligt vatten (i)
 -känna till ansvarsområdena för statlig respektive kommunal räddningstjänst.
 -ha kännedom om SRV:s oljeskyddsförråd.
 -kunna använda sig av spridningsberäkningsprogram och tolka resultat därur.
 -ha kännedom om risker för vattenförorening.
 -ha kännedom om miljöatlas.

5.1.1 Främre operativ stab (g)
 -självständigt kunna upprätta en räddningsstab i fält.
 -upprätthålla räddningsledare kurs B (BM) eller BI kompetens.
 -ha god kännedom om samverkande myndigheter.
 -delta i vidareutbildning för räddningsledare.
 -ha genomgått utbildning i stabsmetodik.
 -kunna upprätthålla någon av följande funktioner: stabschefsfunktion, ledningsfunktion, analysfunktion, 
sambandsfunktion, informationsfunktion, expeditionsfunktion, personalfunktion, underhållsfunktion samt 

    -kunna upprätta radio-, mobitex- samt telefonsamband med samtliga samverkande organisationer, samt 
montera radioutrustning inklusive högantenn för att kunna upprätta radiosamband från alternativ lokal utöver 
ledningsfordon.
 -kunna sända myndighetsmeddelande enligt informationsplan.
 -kunna ta emot och serva massmedia med information, samt svara för intern information mellan de 
 -kunna upprätta dagbok, lägeskarta, situationsskiss, verksamhetstablå, sambandstablå samt 
 -kunna hantera datorkörning i följande program: RIB (Räddningsverkets informationsbank), Vättermodellen 
(spridningsberäkningsprogram, avser berörda), GIS fönster (geografiskt informationsbank), 
Pressmeddelandesystem (gruppsändning av fax och mail), FIR (fastighetsregister), Administrativt system för 
berörd räddningstjänst (Daedalos, Alarmos, Core) samt Word, Excel, Program för lägesuppföljning 

 5.1.2 Bakre operativ stab (g)
 -självständigt kunna upprätta ett bakre stöd på brandstationen.
 -formell kompetens räddningsledare kurs A (BF) eller B (BM) eller BI
 -kunna planera för ytterligare larm
 -kunna leda arbetet på brandstationen för att klara av försörjning till insatta styrkor.
 -ha god kännedom om samverkande myndigheter.



 -delta i vidareutbildning för räddningsledare.
 -ha genomgått utbildning i stabsmetodik.
 -kunna upprätthålla sambandsfunktion, informationsfunktion, expeditionsfunktion, personalfunktion, 
underhållsfunktion samt transportfunktion från det bakre stödet.
Kunna nyttja radiobas, data och telefoni

 -kunna sända myndighetsmeddelande enligt informationsplanen.
 -kunna ta emot och serva massmedia med information, samt svara för intern information mellan de 
 -kunna upprätta dagbok, lägeskarta, situationsskiss, verksamhetstablå, sambandstablå samt 
 -kunna hantera datorkörning i följande program: RIB (Räddningsverkets informationsbank), Vättermodellen 
(spridningsberäkningsprogram, avser berörda), GIS fönster (geografiskt informationsbank), 
Pressmeddelandesystem (gruppsändning av fax och mail), FIR (fastighetsregister), Administrativt system för 
berörd räddningstjänst (Daedalos, Alarmos, Core) samt Word, Excel, Program för lägesuppföljning 
(LUPP/WIS), Internet

5.1.3 Strategisk stab till RCB (g)
 -självständigt kunna upprätta en strategisk stab på SOS Alarm
 -inneha formell kompetens räddningsledare kurs A (BF) eller B (BM) eller BI
 -kunna planera för ytterligare larm
 -ha god kännedom om samverkande myndigheter.
 -delta i vidareutbildning för räddningsledare.
 -ha genomgått utbildning i stabsmetodik.
 -kunna upprätthålla sambandsfunktion, informationsfunktion, expeditionsfunktion, personalfunktion, 
underhållsfunktion samt transportfunktion från det bakre stödet.
 -kunna upprätta radio samt telefonsamband med samtliga samverkande organisationer
 -kunna sända myndighetsmeddelande enligt informationsplanen.
 -kunna ta emot och serva massmedia med information, samt svara för intern information mellan de 
 -kunna upprätta dagbok, lägeskarta, situationsskiss, verksamhetstablå, sambandstablå samt 
 -kunna hantera datorkörning i följande program: RIB (Räddningsverkets informationsbank), Vättermodellen 
(spridningsberäkningsprogram, avser berörda), GIS fönster (geografiskt informationsbank), 
Pressmeddelandesystem (gruppsändning av fax och mail), FIR (fastighetsregister), Administrativt system för 
berörd räddningstjänst (Daedalos, Alarmos, Core) samt Word, Excel, Program för lägesuppföljning 

 5.2.1 Taktik (i)
 -praktiskt kunna tillämpa taktiska begrepp och teoretisk taktik vid räddningsinsatser.
 -kunna värdera och utveckla den teoretiska taktiken.
 -kunna utvärdera räddningsinsatser och utveckla räddningstjänsten med hjälp av vunna erfarenheter.
 -ha genomgått RSK (regional samverkanskurs).

5.3.4 Ledning nivå 4, räddningschef i beredskap    Bemanning: 1
 -kunna hantera normativ och strategisk komponent.
 -kunna besluta om beredskap och insatsers ram vad gäller att fastställa avgränsningar beträffande tid, 
 -kunna bevaka och tillse att skälig beredskap upprätthålls under pågående insatser över ytan.
 -kunna vara utsedd att vara räddningsledare
 -upprätthålla brandingenjörskompetens
 -kunna informera samverkande myndigheter vad gäller insats och beredskap
 -upprätthålla BI kompetens.
 -delta i vidareutbildning för räddningsledare.
 -ha genomgått kursen grunder ledning och stabstjänst samt påbyggnad ledning och stabstjänst (SRV)
 -känna till och kunna tillämpa gällande instruktioner, policy och rutiner inom RäddSam F
 -ha genomgått kursen operativ ledning (SRV)
 -ha genomgått kursen stabschefsutbildning (SRV)
 -ha genomgått kursen strategisk och normativ ledning (SRV)
 -ha genomgått RSK (regional samverkanskurs).
 -kunna verka som stabsbefäl i räddningsstab



Räddningschef i beredskap

5.4.1 Radiohandhavande analog radio(i)
 -kunna ta emot och vidarekoppla telefonsamtal på bakre operativ stab
 -kunna byta kanal på basradio samt ställa in öppen passning.
 -kunna använda sambandsplanen.

5.4.2 Radiohandhavande, digital radio (i) 
5.4.3 Telefon, data, fax
5.5.1 Larmsystem brandstation (i)

 -kunna ta kontakt med SOS Alarm på alternativa vägar vid tele eller radiobortfall.
 -kunna kalla in personal via inkallelsesystem

5.5.2 VMA
 -kunna starta signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten.
 -kunna aktivera signalen Viktigt meddelande och hantera varningsmeddelande i samband med detta

5.6.1 Samverkan med andra myndigheter (i)
 -känna till ansvarsområde, samt hur man kommer i kontakt med följande myndigheter via telefon och radio:
 -Länsstyrelsen
 -Polisen
 -Sjukvården
 -ARCC (JRCC)
 -MRCC (JRCC)
 -Kustbevakningen
 -Luftfartsverkets brand- och räddningsstyrka
 -Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
 -Energiverk
 -Tekniska kontoret
 -Socialtjänsten
 -PKL

6.1.4 Psykiska reaktioner (i)
 -kunna organisera debriefing efter svåra olyckor.
 -kunna ge kamratstöd efter räddningsinsats
 -känna till samverkansrutin för suicidsituation samt kunna agera i samband med suicidförsök

7.1.1 Lagar, förordningar, föreskrifter, m.m. (i)
 -operativt kunna tillämpa information ur Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, naturresurslagen osv.

7.4.1 Passiva system (i)
 -ha förståelse för hur byggnadstekniskt brandskydd påverkar förloppet vid en brand.
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