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RäddSam  F är ett samarbetsorgan 
för 13 kommuner i Jönköpings län 
och Ydre kommun i Östergötlands 
län samt SOS Alarm. 
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Klockan 05:51 den 16 augusti larmades räddningstjänsten i Eksjö till en brand i en lägenhet på Vaxblekargränd. 
Eftersom adressen ligger i gamla stan larmades även Hjältevad samt Brandingenjör på Höglandet. Man inriktar 
sig i första hand på livräddning då en person befaras vara kvar i lägenheten. Snart kommer förstärkningar från 
stora delar av RäddSam F.  Vid lunchtid ser man att taktiken håller och att branden är under kontroll.  
Sammanlagt arbetade 130 personer från räddningstjänsterna i RäddSam F och arbetet avslutades tisdagen 
den 18 augusti på morgonen.

Fotograf förstasidan: Leif Ygbrant
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RäddSam F är ett unikt samarbete mellan 14 kommuner inom Jönköpings län 
och Ydre kommun. Under året har det genomförts en omfattande utbildnings-
verksamhet med specialenhetsdagar för personal som hanterar kemolyckor, 
tung räddning vid buss- och lastbilsolyckor samt avancerad brandsläckning. 
Sammanlagt 75 kurser med 1262 deltagare har genomförts under året. Detta är 
nästan en fördubbling mot föregående år-

Den största gemensamma räddningsinsatsen under året genomfördes i Eksjö 
när kvarteret Ciselören brann. Vid denna brand var som mest 130 brandperson-
al insatta samtidigt. MSB genomför under året en utvärdering av branden-

Inom RäddSam F arbetade under året 927 (919) medarbetare varav 682 (677) 
utryckningspersonal deltid, 141 (142) utryckningspersonal heltid samt 59 (58) 
insatsledare och brandingenjörer. Härutöver 45 (42) anställda inom administra-
tion, trygghet och säkerhet, krisberedskap samt service. Tillsammans svarade vi 
för en beredskap på 213 (213) anställda som fanns i operativ tjänst varje dygn, 
varje vecka, året om. 

Sammanfattning

Inom RäddSam F finns 42 hel- och deltidsstyrkor fördelade på 44 stationer, med sammanlagt 213 (213) 
personal i beredskap, som snabbt kan ge hjälp över hela länet samt Ydre kommun. Utöver personal i 
beredskap finns 22 personal i värn/frivilliga.
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Räddningskontoret RäddSam F

Räddningschefsmöte

RäddSam F- samordnare
Göran Melin

Förebyggande
Pär Liljekvist

Johan Rönmark

Operativt
Fredrik Björnberg

Rasmus Frid

Projektledare/
uppdragsansvariga

Projektledare/
uppdragsansvariga

Arbetsgrupper Arbetsgrupper

RäddSam F skolan
Rasmus Frid

Kansli
Thomas Ljunggren

CAFS är ett släcksystem som omvandlar vattendroppar och luft till skumbub-
blor. Skummet genereras med hjälp av tryckluft, från en vattendroppe får man 
sju skumbubblor, detta ökar släckeffekten per vattendroppe med 80%.

Räddningskontoret  
RäddSam F
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Övergripande

Räddningschefs- 
gruppen RäddSam F

Fem räddningschefsmöten har genomförts under året. Värd 
för mötena har varit Räddningstjänsten i Jönköping, Gislaved 
samt Länsstyrelsen. 

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

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 jäm- 
ställdhet inom räddningstjänsten.  
Underlag för rekrytering är framtagna. 

Ledningsutveckling LOS projektet har genomförts tillsammans med MSB och F 
Samverkan.

Förebyggande
Extern brandförebyg-
gande utbildning och 
information

Extern utbildning har genomförts tillsammans med Brand-
skyddsföreningen i Jönköpings län.

Olycksförebyggande 
verksamhet inom 
RäddSam F

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

Brandförebyggande 
verksamhet inom 
RäddSam F

Ett seminarium för tillsynsförrättare har genomförts våren 
2015. Det har genomförts träffar avseende: 
Tematillsyn 2016 
Gemensam syn på brandskydd mm på de tre större sjukhusen 
i länet. 
Stöd till F-Samverkan avseende brandskydd på flyktingbo-
ende, EKB-hem mfl.

Olycksförebyggande 
verksamheten i det vida 
perspektivet

Gruppen har varit vilande under 2015.

Brand- och olycksför-
loppsundersökning 
inom RäddSam F

Två utbildningstillfällen för gruppen för brand- och olycks-
undersökning har genomförts. Två utbildningstillfällen för 
högre ledning har genomförts. Ett antal artiklar till Plankan har 
skrivits i gruppens regi.

Mindre braAcceptabeltBra

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

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 upp-
drag utifrån projektbeskrivningen.

Experter tillstånd bio-
gas inom RäddSam F

Syftet med grupperingen är dels att få en likartad hantering 
över länet i frågor kring tillståndsgivning biogas samt dels att 
härigenom få en hög kompetens genom att ha ett antal färre 
handläggare.

Gruppen för området 
vattensäkerhet

Under året har inbjudan för träff med räddningstjänst- 
ombuden i länet skickats ut. Dock ställdes träffen in på grund 
av dålig uppslutning. RäddSam F har representerats i SLS 
styrelse vid deras möten.

Räddsam F-skolan

RäddSam F skolan Under 2014 omformades RäddSam F skolan både organisato-
riskt och personellt. De förändringar som gjordes har under 
2015 fallit ut på ett bra sätt. Se vidare under "Årsberättelse för 
RäddSam F-skolan".

Axamodagarna Axamodagarna genomfördes likt tidigare år under 6 veckor 
med totalt 542 medverkande brandpersonal från hela länet.

Preparand Under 2015 genomfördes 4 preparandkurser med totalt 45 
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.

Kvalitetsgrupp Under året har arbetet fortsatt med att göra klart grundstruk-
turen i ”Uppgiftskatalog 2.0”, vilket i princip är slutfört. Funk-
tionsansvariga i länet har inventerats och exempel på kompe-
tensmål och övningsbeskrivningar har tagits fram.

Operativt

JILL inom RäddSam F Nya skärmar har monterats för bättre samlad lägesbild.

Enhetsförteckning 
inom RäddSam F

Förteckning över resurser inom RäddSam F har reviderats.

Systematiskt  
Arbetsmiljöarbete inom 
RäddSam F

Under 2015 genomfördes motorsågsutbildning för all brand-
personal med start vid årskiftet.  
Arbetsledarutbildning har genomförts lokalt under året med 
fokus på arbetsmiljön.

Kemgrupp inom 
RäddSam F

Kemgruppen har under året genomfört åtta specialenhets-
dagar för länets kemdykare.

Rök- och kemdykarin-
struktion för RäddSam F

Utbildning för avancerad brandsläckning har genomförts. 
Rutinen har prövats vid SE dagar i Gislaved.

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

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. 

Ledningsfordon 6880/ 
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 ett antal gånger under 2015. LG och Helle 
fick vara med på MSB:s inbjudan till  Italien på erfarenhetsut-
byte/utbildning i hur man jobbar med skogsbrandsflyg/he-
likopter . Utbildning var riktigt bra och förhoppningsvis kan vi 
i Sverige och vi i vårat län ta till vara på deras sätt att operativt 
leda skogsbränder. Skogsbrandsgruppen har även haft  utbild-
ning för brandbefäl IL BI i att tolka Smhi fakta FWI. Utbildnin-
gen genomfördes av Anders Gunnarsson under november/
december månad  i Vetlanda.

F-samverkan
Stabsutbildning av led-
ningsfordon 26880/2 
49-3080 inom RäddSam 
F

Fordonet har nyttjats vid stabsövningar inom F samverkan 
under året.

Förvaltningsorganisa-
tion Rakel

Lågintensivt förvaltningsår innehållande administrativt stöd 
till räddningstjänsterna, ett fåtal implementeringsstöd och 
jobb med ”generella kommunen”. Planerade uppgifter som 
kvarstår att göra under 2016 är dokumentationsuppdater-
ing, revidering av utbildningsmaterial, omprogrammering av 
terminaler samt genomförande av en instruktörsdag. Aktivite-
terna har varit begränsade då det bunkrades tid i våras för att 
nyttja till av MSB aviserade aktiviteter under hösten. Nu blev 
dessa aktiviteter antingen skjutna på eller inställda.

Styrgruppen för F sam-
verkan

Två styrgruppsmöten har genomförts. LOS projektet har ge-
nomförts till del under året.

AU F-samverkan Fem möten har genomförts under året. Broschyr om F-Sam-
verkan har arbetats fram.

Övning och utbildning i 
F-samverkan

Gruppen har varit vilande under 2015.

CBRNE i F-samverkan Vilande

Suicidprevention, sam-
verkan vid risk för suicid

Larmplanegruppen har haft två möten under året. Samtals- 
utbildning har genomförts och en gemensam grundutbild-
ning för blåljusaktörer. Statistik följs upp och underlag till-
sänds kommunerna.

Uppdrag och måluppfyllnad
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+

En av övningarna under årets Axamo-dagar var en Kemövning. 
"Skölj, skölj, skölj och ta av alla kläder och smycket".

Tung räddning på Axamo i april.
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Under 2014 omformades RäddSam F-skolan både 
organisatoriskt och personellt. 

De förändringar som gjordes har under 2015 fallit 
ut på ett bra sätt. Flertalet nya utbildningar har 
tagits fram och genomförts med bra resultat och 
mycket positiva utvärderingar från deltagarna. 
Exempelvis har så kallade specialenhetsdagar, med 
syfte att öva och utbilda på specifika specialen-
heter, genomförts. 

Årets tre fokusområden har varit kem, tung 
räddning samt avancerad rökdykning. Dessa dagar 
kommer även att genomföras under 2016 på 
samma sätt och med samma fokus som under året. 

Totalt har ca 1262 personer utbildats inom ramen 

för RäddSam F-skolan med stor bredd och varia-
tion på kursinnehåll. De flesta av utbildningarna 
planeras och genomförs av egna instruktörer och 
servicepersonal samt på RäddSam F-medlemmar-
nas egna övningsanläggningar. Vid några tillfällen 
har utbildningarna skett externt.

Förhoppningarna för 2016 är att RäddSam F-skolan 
skall fortsätta bedriva en utbildande, övande och 
prövande verksamhet med hög kvalitet på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Utvecklingsområden kommer bland annat vara 
befälsutbildningar samt hitta generellt hitta bättre 
lösningar för att kompetensförsörja respektive 
organisations utbildning och övningsverksamhet. 

Räddsam-F skolan 2015
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Genomförda utbildningar 2015
Utbildning 2015 

Antal kurser
2015 

Antal deltagare
Arbetsledarutbildning 1 5

Att möta personer i kris 2 20

Axamodagarna 25 542

FIP-utbildning 1 12

Förebyggandeseminarium 1 25

Info kring brandbilsolyckor 2 39

Instruktörskurs brandinstruk-
törer

2 37

Introduktionsutbildning nya 
befäl/SOS-operatörer

1 15

Olycksförloppsundersökning 1 20

Preparand 4 45

Sakkunningyttrande brandsprid-
ning

1 13

Samverkan vid risk suicid 1 65

SE brand 8 179

SE kem 8 115

SE tung räddning 6 59

Testledarutbildning 1 6

Tolkning av skogsbrandsvärde 2 11

Utbildning E-fordon 1 12

Utbildning för motorsågsinstruk-
törer inom RäddSam F

7 42

Totalt 75 1262

Utbildning 2014 Antal kurser Antal deltagare

Introduktionsutb. nya befäl/SOS op. 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
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Axamodagarna 2015. 
"Placera stegtoppen i fönstret så är den säkrad och det blir lättare att 
klättra ut".

"Att kunna hjälpa snabbt kan vara  
skillnaden mellan liv och död".

Nya lyftkuddar placerades på ett antal 
deltidsstationer i norra regionen.  
Samtliga brandmän på berörda deltids-
stationer genomgick utbildningen på 
Axamo.  
I Jönköping och Nässjö finns specialen-
het för tung räddning med större kuddar 
som en resurs för övriga RäddSam F och 
som kan användas vid större fordon som 
bussar och lastbilar.
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Arbetstimmar per kommun
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2015

Vattenlivräddningsövning i sjön Nömmen 
i maj. Deltog gjorde ett antal vattenliv-
räddningsenheter från räddningstjänsterna 
i RäddSam F, polis med både yttre befäl 
och hundpatrull, ambulans, SSRS, SOS samt 
skademarkörer från vårdgymnasiet i Nässjö.
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Organisa-
tion

Redo-
visade 
timmar

Utlagd tid Redovisad 
Projektle-
dare

Utlagd 
tid Pro-
jektledare

Redovisning 
tid kontor

Utlagd tid 
kontor i %

Jönköping-
Habo-Mull-
sjö

390 398 583 562 708 45%

Höglandet 297 385 223 370 323 25%

Gislaved-
Gnosjö

192 251 8 27 5%

Värnamo 196 294 257 245 210 20%

Vaggeryd 47,5 96 163 30%

Tranås-Ydre 147 184 50 20

Eksjö 213 272 6 8

Sävsjö 42 100 87 92

Aneby 92 92

Länstyrelsen 25 25

SOS 82 82

Summa 1732 2179 1366 1457 1364 1840

2014

Eksjöborna vaknade upp till en stad i rök och larm den 16 augusti. 
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Ekonomiuppföljning

Utfall Budget Budget Budget
2015 2015 2016 2017

Intäkter

  Kommunbidrag       869 805        862 130           862 130             

  Utbildning    1 858 885        300 000           900 000              

  Jill o ledfordon      235 980    300 000

Totala intäkter    2 964 670            1 162 130        2 062 130          

Kostnader

 Övriga kostnader

  Utkiken          46 420             50 000             48 000              

  Brandforsk          15 346             15 000             16 000                

  Annonsering          69 235                50 000             50 000                

  Bizmet          20 400             41 000              0        

  Hemsidan/IT 9 910          30 000            30 000               

  Karta          16 400             15 000             17 000                

  Rcb          85 000        100 000          100 000             

  Ospec 120 000                      90 000             50 000                

  Jill o ledfordon       235 980    300 000

 Personalkostnader

  Kontoret       441 688           650 000           700 000             

  Projekt       240 000           300 000           330 000              

  Utbildning 1 778 504        300 000           900 000            

Totala kostnader    3 012 063            1 641 000        2 541 000        

Årets resultat  -47 393     - 478 870    - 478 870      

Ingående balans      1 779 122        1 300 252          

Utgående balans     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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