RäddSam F
Verksamhetsberättelse
2014

RäddSam F är ett samarbetsorgan för 13 kommuner
i Jönköpings län och Ydre
kommun i Östergötlands län
samt SOS Alarm.

Inom RäddSam F finns 44 hel- och deltidsstyrkor, med sammanlagt 212 personal i beredskap, som snabbt kan ge
hjälp över hela länet samt Ydre kommun.

Foto: Anna Hållams sid 1 och 3.
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Sammanfattning
RäddSam F är ett unikt samarbete mellan 14 kommuner inom Jönköpings
län och Ydre kommun. Under året har en gemensam överenskommelse tagits
fram och skrivits under av alla kommuner. Till överenskommelsen har också en
broschyr tagits fram som beskriver vårt arbete.
Den största operativa insatsen genomfördes i samband med den omfattande
skogsbranden i Västmanland. RäddSam F hjälpte till med 90 brandmän och
befäl som vardera arbetade i 2½ dygn på plats i Västmanland. RäddSam F
svarade för en 6 km lång sektor (del av skogsbranden) under nio dygn med
22 brandpersonal i brandfronten. Utöver personal bistod RäddSam F med två
släckbilar, två specialenheter för skogsbrand, två terrängmotorcyklar och två
ledningsfordon.
Inom RäddSam F arbetade under året 919 medarbetare, varav 677 deltidsanställd personal och142 heltidsanställd personal samt 58 insatsledare och
brandingenjörer. Härutöver 42 anställda inom förebyggande, trygghet och
säkerhet, krisberedskap samt service. Tillsammans svarade vi för en beredskap
på 212 anställda som fanns i operativ tjänst varje dygn, varje vecka, året om.
En stor del av verksamheten utgörs av gemensamma utbildningar och
övningar. Bland dessa kan nämnas preparandkurser för deltidspersonal och
kvalitetssäkringsutbildning för 532 brandmän samt en tiodagars introduktionsutbildning för tillsynsförrättare. Sammanlagt har vi gemensamt utbildat 975
personal under året. All utbildning har genomförts med duktiga instruktörer
och till självkostnad.
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Räddningskontoret
Räddningskontoret
RäddSam F
RäddSam
F
Räddningschefsmöte
RäddSam F- samordnare
Göran Melin

RäddSam F skolan

Kansli

Rasmus Frid

Thomas Ljunggren

Förebyggande
Pär Liljekvist
Johan Rönmark

Operativt

Fredrik Björnberg
Rasmus Frid

Projektledare/
uppdragsansvariga

Projektledare/
uppdragsansvariga

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Göran Melin ska samordna
RäddSam F-kontorets arbete.
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Uppdrag och måluppfyllnad
Uppdrag enligt

Beskrivning

Måluppfyllnad
Övergripande

Räddningschefsgruppen RäddSam F

Fyra räddningschefsmöten har genomförts under året. Värd
för möten har varit Räddningstjänsten i Jönköping, Värnamo,
Vaggeryd samt Länsstyrelen. Under året undertecknades en
överenskommelse som säkerställer en långsiktig utveckling
av RäddSam F. Till överenskommelsen togs även en broschyr
fram.

RäddSam F kontoret

RäddSam F kontoret har genomfört sju arbetsmöten varav tre
virtuella möten via telefon.
Räddningsplankan har getts ut med fyra nummer under året
vilket två mer än tidigare år, Plankan är en värdefull kanal för
att nå ut med information till alla medarbetare.
Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete är framtagen.

Kvalitetsgrupp SOS

Kvalitetsgruppen sammankallas av SOS Alarm. Fyra möten har
genomförts i mars, juni oktober och november.

Rekrytering

Arbetsgruppen för jämställdhet och rekrytering har träffats vid
tre tillfällen under året. Medverkar i nätverk för ökat jämställdhet inom räddningstjänsten. Underlag för rekrytering är
framtagna.

Ledningsutveckling

Rutin för ledning och befäl har arbetats fram och antagits
under året.
Arbetsgruppen har inväntat LOS projektet genom MSB och
planerat utbildningar för 2015

Förebyggande
Extern brandförebyggande utbildning och
information

Extern utbildning har genomförts tillsammans med Brandskyddsföreningen i Jönköpings län

Olycksförebyggande
verksamhet inom
RäddSam F

Gruppens arbete har skett inom ramen för dels RäddSamF
kontoret och dels gruppen för brandförebyggande verksamhet.

Brandförebyggande
verksamhet inom
RäddSam F

En tiodagarsutbildning ”Förebyggande-preparand” har genomförts.
Gruppen för brandförebyggande verksamhet har träffats för
att planera ett seminarium för tillsynsförrättare våren 2015.
Träffarna har också innefattat att finna formerna för att ta del
av varandras pm, tematillsyn och ett diskussionsforum.

Olycksförebyggande
Gruppen har varit vilande under 2014.
verksamheten i det vida
perspektivet
Brand- och olycksförloppsundersökning
inom RäddSam F

Bra

Två utb.tillf. för gruppen för brand- och olycksundersökning
har genomförts. Två utb.tillf. för högre ledning har genomförts.
Artiklar till Plankan har skrivits i gruppens regi.

Acceptabelt

Mindre bra
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Uppdrag och måluppfyllnad
Uppdrag enligt

Beskrivning

Måluppfyllnad

Experter på explosiv
vara inom RäddSam F

Gruppen har inte träffats under året. Gruppen har anlitats för
konsultation i enstaka uppdrag, men inte utfört något uppdrag utifrån projektbeskrivningen.

Gruppen för området
vattensäkerhet

Under året har inbjudan för träff med räddningstjänstombuden i länet skickats ut. Dock ställdes träffen in på grund av
dålig uppslutning.
RäddSamF har representerats i SLS styrelse vid deras möten.

Räddsam F-skolan
RäddSam F skolan

Räddsam F skolan har utvecklats och till stor del ändrat form
sedan tidigare år. En arbetsgrupp vid namn ”Övnings och
utbildningsgruppen” har bildats för att ta fram och utveckla
utbildningar i länet.

Axamodagarna

Axamodagarna genomfördes likt tidigare år under 6 veckor
med totalt 532 medverkande brandpersonal från hela länet.

Preparand

Under 2014 genomfördes 4 preparandkurser med totalt 48
deltagare. Utbildningsplanen har justerats något från tidigare
år för att följa riktlinjerna från MSB.

Introduktionsutbildn.
kurs för nya befäl inom
RäddSam F

Introduktionsprogram har tagits fram för operativa befäl.
Utbildning har genomförts för nya befäl samt SOS operatörer
vid fyra tillfällen.

Kvalitets grupp

Under året har arbetet fortsatt med att göra klart grundstrukturen i ”Uppgiftskatalog 2.0”, vilket i princip är slutfört. Funktionsansvariga i länet har inventerats och exempel på kompetensmål och övningsbeskrivningar har tagits fram.

Operativt
JILL inom RäddSam F

Vissa ombyggnader har genomförts av akustiska skäl. Kvarstår
arbete med rakel och beslutsstöd.

Enhetsförteckning
inom RäddSam F

Förteckning över resurser inom Räddsam F revideras löpande.
Behov finns av ytterligare uppdatering.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete inom
RäddSam F

Under året togs en gemensam rutin för sågning med motorsåg och kap fram av en arbetsgrupp. Under hösten påbörjades planeringen inför motorsågsutbildning för all brandpersonal med start vid årsskiftet. Arbetsmiljön har varit en viktig
del i arbetsledarutbildningen.

Kemgrupp inom
RäddSam F

Kemgruppen har haft möten och gjort en lättare revidering
av rutin för farliga ämnen. Saneringsväskor har utvecklats och
implementerats på samtliga räddningsenheter.

Rök- och kemdykarinEn ny rutin för rök och kemdykning har arbetats fram och anstruktion för RäddSam F tagits. Utbildning för rökdykarinstruktörer har genomförts.
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Uppdrag och måluppfyllnad
Uppdrag enligt

Beskrivning

Måluppfyllnad

Utryckningskörning

Utbildning för utryckningsförare följer den länsgemensamma
rutinen. Lokala instruktörer utbildar nya utryckningsförare
samt genomför en årlig repetition. Nya förare examineras
sedan av ett fåtal länsgemensamma examinatorer. Behov finns
av nya instruktörer.

Ledningsfordon
26880/2 49-3080 inom
RäddSam F

Årlig repetition för driftspersonal i Nässjö av 2-49-3080.

Saneringsenhet

Årlig övning av personal i Eksjö samt löpande underhåll.

Skogsbrand inom
RäddSam F

Gruppen har träffats inför skogsbrandsäsongen 2014 för att
tillföra ny kunskap till regionen.
Den gemensamma eldningsförbudsannonseringen har
hanterats.
Gruppen har träffats för att dra erfarenheter från skogsbranden i Västmanland. Helikopterupphandling har genomförts.

F-samverkan
Stabsutbildning av led- Fordonet har nyttjats vid stabsövningar inom F samverkan
ningsfordon 26880/2
under året.
49-3080 inom RäddSam
F
Förvaltningsorganisation Rakel

Under året har Rakel för RäddSam F förvaltats, inga speciella utvecklingsinsatser har skett. Avtal med leverantör har
förnyats. Rakelsamordnaren har bistått de enskilda räddningstjänsterna med fortlöpande PU-hantering och samordnat ett
antal RAPS-F möten.

Styrgruppen för F samverkan

Två styrgruppsmöten har genomförts. En överenskommelse
har tagits fram och antagits av alla aktörer. Tidigare försvarsministern har inbjudits för presentation av F samverkan.

AU F-samverkan

Fem möten har genomförts under året. Ett underlag till broschyr har arbetats fram.

Övning och utbildning i Gruppen har planerat inför samt genomfört en RSK-kurs under
F-samverkan
vecka 9. Kursen hade delvis nytt upplägg jämfört med tidigare
kurser.
Under hösten genomfördes TIB-utbildningar på JILL.
CBRNE i F-samverkan

Rutin för samverkan på Karantänflygplats i händelse av Ebolasmitta har tagits fram.

Suicidprevention, sam- Larmplanegruppen har haft ett möte under året. Samtalsutverkan vid risk för suicid bildning har genomförts och en gemensam grundutbildning
för blåljusaktörer. Statistik följs upp och underlag tillsänds
kommunerna.
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Sjöräddningsövning en kall februaridag i Vättern med nybyggda färjan Braheborg.
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RäddSam F-skolan

Under 2014 så togs en arbetsmodell för RäddSam F-skolan fram och presenterades för alla räddningstjänsters övningsansvariga under hösten. Den bygger på att det finns en ansvarig studierektor (Rasmus
Frid) samt att övnings- och utbildningsgruppen samt förebyggandegruppen står för sakkunskapen inom
respektive arbetsområde. En ansvarig har utsetts för respektive arbetsområde. Nya organisationen driftsattes vid årsskiftet 2014/2015.
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Räddningsinsats, april 2014

En påbyggnadsutbildning för deltidsbrandmän. Utbildningen är sammanlagt på 10 veckor uppdelade
i olika block.
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Genomförda utbildningar
under året
Utbildning

Antal kurser

Antal deltagare

Introduktionsutbildning nya
befäl/SOS operatörer

4

60

Axamodagarna

24

532

Förebyggandeutbildning

2

41

Losstagningsutbildning

1

12

Arbetsledarutbildning

1

16

Preparand

4

48

Motorsågsutbildning

3

18

Olycksundersökning

2

45

Grundutb. Suicid larmplan

2

203

Summa

43

975

Motorsågsutbildning på
Axamo

Hanna Karlsson, brandman i Unnefors,
anställd januari 2015.

Yngve Ragnarsson, styrkeledare i Unnefors, anställd januari 2006.

Utbildad undersköterska och bor i Långarum, en bit utanför Unnefors

Arbetar på sågen och är deltidsbonde,
bor i Karsbo väster om Unnefors.

- Jag har inte arbetat med motorsåg
tidigare och lärt mig massor.

- Det är bra med de skärpta kraven. Det
är farliga grejor, motorsågar. Teoridelen
var svårast, ibland fick man tänka till. I
den praktiska delen kände jag till det
mesta eftersom jag arbetar i skogen
en del.
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Branden i Sala

90 brandmän från RäddSam F hjälpte till vid skogsbranden i Sala. Personal från länets samtliga kommuner arbeta vardera 2,5 dygn. 2 släckbilar, 2 skogsbrandsenheter, 2 ATF samt 2 ledningsfordon följde
med upp i omgångar.

Hjärtstoppslarm

"Jönköpings län är ett utomordentligt exempel på ett gott samarbete mellan räddningstjänst och
ambulans". (Leif Svensson, professor vid Karolinska institutet, Stockholm)
På bilden Mikael Jardenius, deltidsbrandman i Ryd-Bottnaryd, vid terrängbilen som används vid
sjukvårdslarm.
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Arbetstimmar per kommun
Organisation

Utfall

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Budget

JönköpingHabo-Mullsjö

398

398

676

655

641

560

Höglandet

297

385

223

370

323

400

GislavedGnosjö

192

251

27

80

Värnamo

196

294

257

245

210

320

Vaggeryd

48

96

67

67

163

480

Tranås-Ydre

147

184

50

20

Eksjö

213

272

6

8

Sävsjö

42

100

77

92

Aneby

92

92

Länsstyrelsen

25

25

SOS

82

82

Summa

1732

2179

1366

1457

1364

1840

RäddSam
F-tid, tim

RäddSam
F-tid, tim

"Projektledare", tim

"Projektledare", tim

"RäddSam Fkontoret", tim

"RäddSam Fkontoret", tim

Axamodagarna 2014

Denna utbildning vänder sig till alla brandmän inom RäddSam F. Utbildningen pågår totalt under sex
veckor på hösten, 4 dagar i veckan. På bilden en Nivå-10-övning, en krock mellan tankbil, miljöcontainer och en personbil.
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Ekonomiuppföljning
Utfall

Budget

Budget

Budget

2014

2014

2015

2016

862 133

862 130

862 130

862 130

Utbildning

601 533

300 000

300 000

300 000

Jill o ledfordon

323 387
1 787 053

1 162 130

1 162 130

1 162 130

Utkiken

46 420

50 000

48 000

48 000

Brandforsk

15 217

15 000

15 000

15 000

Annonsering

62 881

50 000

63 000

63 000

Bizmet

20 400

41 000

0

0

2 160

30 000

30 000

30 000

Karta

16 600

15 000

15 000

15 000

Rcb

76 129

100 000

130 000

130 000

Ospec

49 555

90 000

90 000

90 000

650 000

650 000

650 000

Intäkter
Kommunbidrag

Totala intäkter

Kostnader
Övriga kostnader

Hemsidan/IT

Jill o ledfordon

323 387

Personalkostnader
Kontoret

14

465 075

Projekt

267 750

300 000

300 000

300 000

Utbildning

671 788

300 000

300 000

300 000

Totala kostnader

2 017 362

1 641 000

1 641 000

1 641 000

Årets resultat

- 230 309

- 478 870

- 478 870

- 478 870

Ingående balans

2 009 431

2 009 431

1 779 122

1 300 252

Utgående balans

1 779 122

1 530 561

1 300 252

821 382
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Året som gått

Räddningsplankan ges ut 4 gånger om året. Tidningen
ska vara ett erfarenhetsutbyte inom RäddSam F och
distribueras via RäddSam F:s hemsida samt via mejl.
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Året som gått
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Året som gått
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Året som gått
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Året som gått
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www.raddsamf.se

