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Under sommarmånaderna upplevde Jönköpings län samt Ydre kommun fler larm om brand 
i terräng än på många år. Antalet larm om brand i terräng 1 juni – 15 augusti var 251, mots-
varande siffra 2017 var 63 stycken. 
Flest bränder hade Vetlanda och Jönköpings kommuner, de flesta orsakade av åskoväder. Några 
av skogsbränderna orsakades av cigarettfimpar som kastades in vid vägkanten/i gräset och ett 
antal startade utmed järnvägsspår.  
Röklukt och rök uppmärksammades ofta av allmänheten vilket gjorde att räddningstjänsterna 
hade möjlighet att upptäcka bränder på ett tidigt stadium. Skogsägare patrullerade i skogarna 
och vid ett par tillfällen också påbörjade släckning med hjälp av pulversläckare och gödseltun-
nor fyllda med vatten. 
Varje dag under sommaren var skogsbrandflyget uppe för att upptäcka eventuella bränder på 
ett tidigt stadium och även för att vägleda räddningstjänst till rätt plats vid en brand.  
RäddSam F medverkade tillsammans med Östergötland och Kalmar län vid skogsbränder i 
Dalarna, Jämtland och Hälsingland under tre veckors tid under sommaren. Från RäddSam F 
deltog ca 200 personer och i denna förstärkning ingick också personal från Frivilliga automo-
bilkåren (FAK). Denna samarbetsform etablerades 2016 och användes första gången under 
skogsbranden i Lanna 2017.

Framsida: Skogsbrand i Ljusdal, sommaren 2018. Fotograf Jonny Karlsson, Sävsjö.
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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 utbildningsverksamhet samt uppstart av nya GRib-
utbildningen. RäddSam F och RäddSam G har gemensamt fått i uppdrag att genomföra denna 
utbildning.  
 
Sammanlagt 67 (52) kurser med 1190 (870) deltagare har genomförts under året. 
Inom RäddSam F arbetade under året 934 (938) medarbetare varav 686 (693) utryckningsper-
sonal deltid, 144 (141) utryckningspersonal heltid samt 59 (59) insatsledare och brandingenjörer. 
Härutöver 48 (45) anställda inom administration, trygghet och säkerhet, krisberedskap samt 
service. Tillsammans svarade vi för en beredskap på 212 (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 212 
(213) personal i beredskap, som snabbt kan ge hjälp över hela länet samt Ydre kommun. Utöver per-
sonal i beredskap finns 29 personal i värn/frivilliga och ett samarbete med FAK Motortransportenhet 
med 100 frivilliga.

Heltidsstation
Deltidsstation
Brandvärn
Fip
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Räddningskontoret RäddSam F

Under 2018 har många räddningstjänster nyrekryterat efter pensionsavgångar. Ett flertal nya 
medarbetare är på väg in i samarbetet.

Antalet utbildade har varit högre 2018 jämfört med tidigare år. Skogsbrand- och CBRNE-utbild-
ningar är två förklaringar.

RäddSam F-samordnare 
Göran Melin

Projektledare/ 
uppdragsansvariga

 Arbetsgrupper

 
Räddningschefsmöte

Kansli 
Thomas Ljunggren

 
Lärande 

Pär Liljekvist

 
Operativt 

Fredrik Björnberg

 
RäddSam F-skolan 

Daniel Moberg

 
Förebyggande 

Johan Rönmark

Projektledare/ 
uppdragsansvariga

Projektledare/ 
uppdragsansvariga

Projektledare/ 
uppdragsansvariga

 Arbetsgrupper  Arbetsgrupper Arbetsgrupper

Arbetstimmar per kommun
Redo-
visade 
timmar

Utlagd 
tid

Redovisad 
Projektle-
dare

Utlagd tid  
Projektle-
dare

Redovis-
ning tid 
kontor

Utlagd 
tid kon-
tor

Utlagd 
tid kon-
tor i %

Jönköping-
Habo-Mullsjö

523 572 483 526 489 320 20%

Höglandet 403 518 301 282 858 1280 80%
Gislaved-
Gnosjö

234 274 24 80 65 160 10%

Värnamo 203 344 30 157 160 10%
Vaggeryd 117 156 134 180 197 160 10%
Tranås-Ydre 131 276 20 20
Eksjö 176 246 10 8
Sävsjö 102 124 120 20
Aneby 110 124 30 30
Gemensamt 
alla

50

Länstyrelsen
SOS 72 72
Summa 2018 
(2017)

2 071 
(1698)

2 756 
(2 324)

1 122 
(922)

1 176 
(1 126)

1 765 
(1 521)

2 080 
(1 920)

1,3 
(1,20)
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Övergripande
Räddningschefs- 
gruppen RäddSam F

Sju räddningschefsmöten har genomförts under året. 
Värd för mötena har varit Räddningstjänsten i Jönköping, 
Gislaved, Sävsjö, Vaggeryd och Värnamo. Rch-gruppen 
deltog i Sydkonferensen i Hook.

RäddSam F kontoret RäddSam F kontoret har genomfört nio arbetsmöten varav 
sex virtuella möten via skype. 
Räddningsplankan har getts ut med fyra nummer under 
året. Plankan är en värdefull kanal för att nå ut med infor-
mation till alla medarbetare.

Rekrytering, mångfald 
och jämställdhet

Gruppen har haft fem möten 2018 samt arrangerat en 
nätverksträff för kvinnor inom RäddSam F. Gruppen har 
medverkat vid olika nätverksträffar inom området på natio-
nell nivå samt har påbörjat en omorganisation inför 2020.

Verksamhetssystemet 
Daedalsos

Arbetet påbörjat med underlag till ny upphandling.

Förebyggande
Extern brandförebyg-
gande utbildning och 
information

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

Brandförebyggande 
verksamhet inom 
RäddSam F

Tillsynspreparand har genomförts för nya tillsynare. En 
utbildningsdag med erfarenhetsåterföring genomfördes 
under hösten. Ett gemensamt PM har antagits och ett ar-
bete med gemensamma grunder för myndighetsutövning 
är påbörjat.

Olycksförebyggande 
verksamheten i det 
vida perspektivet

Gruppen har varit vilande under 2018, beslut taget att den 
upphör från 1 januari 2019. 

Experter på explosiv 
vara inom RäddSam F

Gruppen har funnits tillgänglig under 2018 men inga avrop 
har gjorts. Underlag för insatsplanering för bergtäkter har 
inte gjorts.

Gruppen för området 
vattensäkerhet

2018 hade vi inom vårt område 4 drunkningar med dödlig 
utgång, dessa skedde under sommarhalvåret. I riket drunk-
nade 135 st (SLS statistik 2018) vilket är fler än vanligt. 
2017 års vattenmoment från Axamodagarna förevisades på 
skadsplatskonferensen i Helsingborg. RäddSam F har även 
2018 haft en representant i SLS styrelse. Det har genom-
förts utbildning för ytlivräddarinstruktörer.

Mindre braAcceptabeltBra

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Brand- och olycksför-
loppsundersökning 
inom RäddSam F

Olycksutredning har införts som funktion i RäddSam F-
kontoret. Rutin för olycksundersökning har påbörjats. Ett 
antal artiklar i Plankan har skrivits i gruppens regi. Gruppen 
har varit representerad vid möten med Trafikverket kring 
djupstudier av trafikolyckor samt i möten med MSB av-
seende händelserapporten. Gruppen har varit engagerad i 
erfarenhetsdagarna för befäl.

Operativt
Ledningsutveckling Ett arbete med att utveckla förmågan att hantera större 

olyckor har påbörjats.

Tekniskt ledningsstöd 
inom RäddSam F

Drift av Jill och införande av Oculus genomfört, dock åter-
står visst utbildningsbehov. Drönarstöd finns tillgängligt 
inom RäddSamF.

Ledn.fordon  
2-49-3080

Årlig repetition för driftspersonal i Nässjö av 2-49-3080. 
Flera skarpa insatser under året samt deltagit i övning. 
Fordonet är organisatoriskt överflyttat till HRF.

Förvaltningsorganisa-
tion Rakel

Anpassning av RäddSam F:s Rakelterminaler för att följa 
de uppdateringar i nationella riktlinjer som gjorts sedan 
2015 har genomförts. I samband med detta har också ett 
antal andra uppdateringar gjorts såväl ”under skalet” som 
i användandet av Rakelterminalerna. För att hålla samman 
länets programmeringsunderlag har största andelen av det 
länsgemensamma arbetet lagts på denna omprogrammer-
ing. Av resursskäl av tyvärr därför arbetet med det kom-
pletta utbildningsmaterialet fått stå till sidan. 

Systematiskt Ar-
betsmiljöarbete inom 
RäddSam F

Omvärldsbevakning av nya arbetsmiljöregler har skett.

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

Enhetsförteckning 
inom RäddSam F

Förteckning över resurser inom RäddSam F har reviderats 
under året.

Brand i byggnad Utbildning av instruktörer för brandgasventilation har 
genomförts. Värderingar för brandsläckning har lyfts under 
Axamoövningarna.

Skogsbrand inom 
RäddSam F

Helikopterpersonal har haft utbildning för Skogsbrands-
gruppen i Skillingaryd, för brandbefäl, SL, IL, BI, i att tolka 
Smhi fakta FWI samt Sitac. Medverkat i planering av skogs-
brandsbevakning samt utfärdande av eldningsförbud.

Trafikolycka Regelbundna möten där utbyte sker gällande erfarenheter 
vid insatser, nya rutiner och arbetssätt.  Rutinen ”Säker oly-
cksplats” har ej uppdaterats i väntan på MSB:s riktlinjer för 
vägvajer. Sammansättning av arbetsgrupp har påbörjats. 

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Utryckningskörning Utbildning för utryckningsförare följer den länsgemensam-
ma rutinen. Lokala instruktörer utbildar nya utrycknings-
förare samt genomför repetition enligt rutin. Nya förare 
examineras sedan av ett fåtal länsgemensamma examina-
torer.

Kemgrupp inom 
RäddSam F

Inga möten har genomförts i kemgruppen.

Saneringsenhet Årlig övning av personal i Eksjö samt löpande underhåll.

Projektbyte från 
60 mm til 50 mm 
släpvagnskula

Projektet genomfört och avrapporterat till räddningschefs-
gruppen.

RäddSam F-skolan
RäddSam F skolan Träffar och avstämningar för nätverket utbildnings- och 

övningsansvariga har fortlöpande skett. En gemensam 
kurskatalog har tagits fram. Årskalender för utbildnings-
verksamheten har tagits fram och reviderats kontinuerligt. 
Cirka 1200 st personer har utbildats via RäddSam F-skolan 
under året vid 67 separata tillfällen.

Kvalitetsgrupp Instruktörskurs för dörrforcering har genomförts och 
utbildningsunderlag har tagits fram. Samverkan har skett 
med Försvarsmakten kring ökad kännedom kring explosiva 
ämnen vid operativ insats. Diskussioner om samverkan gäl-
lande e-learning har skett med MSB. Arbetet med uppgifts-
katalog 2.0 har varit vilande.

Axamodagarna Axamodagarna genomfördes likt tidigare år under 6 veckor 
med totalt över 500 medverkande brandpersonal från 
RäddSam F. Kontroll av förmåga att agera operativt på 
skadeplats har skett utifrån styrkornas bemanning med 
särskild fokus att träna att formeras på skadeplats.

GRIB - 1B praktik 
räddningstjänst och 
lokal anpassning rök-
dykare

3 stycken kurser inom Praktik räddningstjänst samt lokal 
anpassning rökdykning har skett inom RäddSam F-skolan. 
Mycket arbete har även skett gällande genomföra komplet-
terande utbildning och examination under övergångspe-
riod mellan utbildningssystemen. Säkerställande av  utbild-
ningsinnehåll och utbildningsplan för rökdykning har skett.

Introduktionsutbild-
ning för befäl inom 
RäddSam F

Utbildning har genomförts för nya IL/IB/BI-befäl samt 
SOS-operatörer. Vidare har arbetsledarutbildning genom-
förts för nya arbetsledare. Två stycken FIP-utbildningar har 
genomförts.

Instruktion för LIA-
handledare inom 
RäddSam F

Träff för LIA-handledare har ej genomförts inom länet. 
Samverkan har skett via mail. Översyn gällande kommande 
upplägg har diskuterats och möte kommer ske vt 2019.

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

F-samverkan

Styrgruppen för F 
samverkan

Inget styrgruppsmöten genomfördes under 2018.

AU F-samverkan Tre möten har genomförts under året.

Övning och utbildning 
i F-samverkan

RSK för blåljus och RSK för krisberedskap har genomförts.

Samverkan PDV/terror 
i F-samverkan

Planering inför genomförande 2019 har genomförts.

CBRNE i F-samverkan Vilande

Suicidprevention, 
samverkan vid risk för 
suicid

Larmplanegruppen har haft två  möten under året. Ett 
forskningsprojekt har initierats tillsammans med Jönköping 
University i syfte att utvärdera och presentera förslag till 
förbättring inom området.

Uppdrag och måluppfyllnad

Rökdykning lokal anpassning

I början av året genomfördes den första Lokal Anpassning RökDykning (LARD) inom ramen för den 
nya GRIB:en i RäddSam F. 20 elever delat mellan Gislaved och Värnamo ägnade en mycket inten-
siv vecka åt rök- och kemdykning. Dagarna inleddes med ett teoripass och därefter återkoppling 
till föregående dags övningar för att sedan ge sig ut på fältet för att implementera nya kunskaper 
resten utav dagen. 
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RäddSam F har producerat en film för rekryter-
ing av deltidsbrandmän. Filmen är tänkt för 
sociala medier som facebook och Instagram, 
eller ex butiksTV och finns i två varianter, en på 
ca 30 sekunder och en något längre.  
Först ut att använda den var HRF.

Anna och Oscar, båda deltidsbrandmän inom 
RäddSam F, medverkar på filmen.

Fritt att använda inom RäddSam F!

Rekryteringsfilm

Klockan 02:01 på onsdagsmorgonen den 13 oktober lar-
mades räddningstjänsten i Jönköping och Norrahammar 
(Nivå 20) om brand i flerfamiljshus på Råslätt. Totalinfor-
mationen var att det skulle brinna i 2 lägenhetshus och folk 
hoppade från 7 våningen och mellan huskropparna. 

Dramatisk lägenhets-
brand

Många ville hjälpa till
Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län skickade tillsammans 7 förstärkningsmoduler bestående av 
7 räddningsenheter, 7 vattenenheter samt 3 ledningsenheter under tre veckor. I förstärkningen ingick 
också Motortransportenhet, MTE med frivillig personal.  
45 brandmän och befäl samt 15 personal från MTE fanns på plats under tre veckor. Sammanlagt 400 
personal deltog i arbetet. Ett tjugotal fordon ingick i förstärkningen. Resursen hade egen ledning 
bestående av tre ledningsenheter som i stort sett höll samman under hela insatsen. Resursen påbör-
jade insatsen i Dalarna, flyttades sedan till Jämtlands län för att till slut avsluta insatsen i Gävleborgs 
län.  
Samverkan under sommaren mellan de tre länen har utvärderats och resultatet har skickats in som 
underlag till regeringens utredare. Det goda samarbetet ska utvecklas under 2019.
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RäddSam F-skolan 2018

Utbildningsansvarig

uppgifter

• Samordning

• Kurskatalog

• Uppföljning

RäddSam F-kontoret

 
Utbildningsansvarig

 
Övnings- och 

utbildningsgruppen

 
Förebyggandegruppen

 
Axamo

 
Ledning

 
Kvalitets-

arbete

 
Special-
enheter

 
GRIB 1B 

+ RD

 
Förebyg-

gande

 Håkan 
Joakimsson

 Johan
Rönmark

 Anders
Björk

 Daniel 
Moberg

 Daniel
Lindell

 Daniel 
Moberg

 
Räddningschefsmöte

 Daniel 
Moberg

RäddSam F-skolan har haft ett intensivt 
år under 2018. Stor kraft har lagts på 
implementering och harmonisering 
mot den nya GRIB-utbildningen. Myck-
et arbete har lagts ned av våra instruk-
törer på kurserna inom GRIB samt 
lokal anpassning rökdykning för att vår 
nyanställda personal ska få så bra så 
bra förutsättningar i sitt kommande 
arbetsliv som brandman i beredskap 
som möjligt. 

Totalt har 133 personer gått igenom delar 
kopplade mot GRIB-utbildningen hos RäddSam 
F. RäddSam F-skolan har under 2018 även 
genomfört utbildningar inom dörrforcering, 
förebyggande verksamhet för nya tillsynsförät-
tare, ventilationsutbildning, introduktion för 
nya IL/IB/BI, FIP-utbildning, skogsbrandsutbild-
ning och samordning av helikopterresurser, 
arbetsledarutbildning för nya SL samt utbild-
ning kring konventionella och icke konventio-
nella sprängämnen och ammunition.  Utveck-
ling i samarbete med externa leverantörer 
har gjort att fler kurser inom framförande av 
ATV och bandvagn kunnat ges. Vidare har en 
utbildningskatalog med framtagna kurser inom 
RäddSam F-skolan tagits fram och publicer-

ats för att underlätta framtida planering av 
övnings- och utbildningsverksamheten. 
Totalt har ca 1200 personer utbildats under 
totalt 67 separata utbildningstillfällen inom 
ramen för RäddSam F-skolan. Det har varit 
stor bredd och variation på kursinnehåll och 
de flesta av utbildningarna har planerats och 
genomförts av personal anställda i RäddSam 
F. Utbildningarna får ofta goda omdömen av 
kursdeltagarna för ett bra innehåll och engag-
erade och kunniga instruktörer, vilket vi som 
jobbat med skolan är stolta och glada för.  
Redan nu finns många utbildningar planerade 
för 2019 och ett nytt anmälningssystem skall 
tagas i drift under året. Både hel- och deltids-
befäl kommer få goda möjligheter för fortbild-
ning kommande utbildningsår inom PDV-hän-
delser och skogsbrand. En satsning som görs 
under perioden 2019-2020 är befälsutbildnin-
gar inom ledning, brand, räddning, kem och 
sjukvård. Vidare kommer fortsatt kraft läggas 
på implementering av nya GRIB-utbildningen. 
Fortsättningsvis planeras det för regional 
samverkanskurs (RSK) under både vår och höst 
med olika teman. Förhoppningarna för 2019 är 
att RäddSam F-skolan skall fortsätta bedriva en 
utbildande, övande och prövande verksamhet 
med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.
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Genomförda utbildningar 2018
2018 2017 2016

Utbildning Antal utb. tillf Antal deltagare Antal utb. tillf Antal deltagare Antal utb. tillf Antal deltagare

1B Examination ( Ex. av 
1B för tid prep.stud)

4 55 0 0 0 0

1B Prak i rtj och lokal 
anpassn. rökdykning

3 56 0 0 0 0

Lokal anpassning 
utryckn.LA UTR)

2 22 0 0 0 0

CBRNE ur rtj-perspektiv 9 116 0 0 0 0
Förebyggarsem. myn-
dighetsutövn.

1 26 0 0 0 0

Dörrforcering 1 20 0 0 0 0
Ventilationsutb. 1 25 0 0 0 0
Arbetsledarutb. 1 5 2 28 1 15
Att möta pers.i kris 0 0 0 0 1 10
Axamodagarna 25 500 25 480 25 528
FIP-utbildning 2 18 1 6 1 12
Instruktörskurs kall 
rökdykning

0 0 0 0 1 12

Instruktörskurs varm 
rökdykning

0 0 0 0 1 7

Instruktörskurs 
brandinstr.

0 0 0 0 1 24

Intro.utb.nya befäl/SOS 
operatörer

1 9 1 6 1 15

Rep.dag för IL/BI/IB 1 26 1 27 1 24
Instruktörskurs 
ytlivräddning

0 0 0 0 1 11

Preparand 0 0 5 60 5 51
Barn som anhöriga 0 0 0 0 2 26
Samverkan vid risk för 
suicid

1 75 0 0 1 59

SE brand avanc. 
rökdykning

0 0 0 0 7 154

SE kem 0 0 0 0 8 69
SE tung räddning 0 0 0 0 4 45
Indikering vid olyckor 0 0 0 0 1 13
Utv.dag för övning 
av befäl

0 0 0 0 1 6

Taktik vid skogs-
brandssläckn.och 
samordn helikopter-
resurser

6 129 0 0 2 38

Tillsyn och Byggn.tekn.
brandskydd

1 7 0 0 1 11

Byggnadstekniskt 
brandskydd

1 5 0 0 1 3

Bandvagn Grundkurs 1 5 1 6 0 0
ATV Grundkurs 4 21 5 26 0 0
Hjullastarutbildn. 0 0 1 1 0 0
Grundkurs stråln.mätn. 0 0 2 28 0 0
Instruktörskurs värme-
kamera

0 0 1 18 0 0

Olyckor med påverkan 
på miljön

0 0 1 49 0 0

Regional samverkan-
skurs (RSK)

2 70 1 27 0 0

Förevisn. gasflaskor i 
brand och beskjutning 
av gasflaskor

0 0 1 13 0 0

Kurs i EKS, europeiska 
konstruktionsregler 
för brandskydd av 
stommar

0 0 1 15 0 0

SITAC skogsbrand 0 0 3 80 0 0
Totalt 67 1190 52 870 67 1133
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Ekonomiuppföljning

Utfall Budget Utfall
2018 2018 2017

Intäkter

Kommunbidrag   1 082 910     1 082 910      1 069 230
Utbildning 1 962 808 1 500 000 1 630 542
Jill o ledfordon   235 980         235 980      235 980    
Totala intäkter   3 281 698   2 818 890   2 935 752        

Kostnader

Övriga kostnader
Utkiken          49 000    48 600
Brandforsk       16 217          15 500          15 499    
Annonsering 28 565          5 000    0
Info Soc 18 560 18 000 17 940
Hemsidan/IT 8 297         30 000    8 247
Karta 8 600          9 000    8 600
Rcb 188 069       120 000    85 780
Vattentankar och ospec 49 977         100 000    49 350
Jill o ledfordon     235 980    235 980     235 980    
Personalkostnader
Kontoret 654 815        775 000    547 560
Projekt 303 096        325 000    260 926
Utbildning 1 724 462     1 500 000    1 806 116
Totala kostnader 3  236 638     3 181 480 3 084 498

Årets resultat  45 060 - 363 590     -148 746

Ingående balans 1 432 797 1 432 797 1 581 543

Utgående balans 1 477 857   1 069 207 1 432 797
Anmärkning: kommunbidrag 3 kr/inv 2018
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Räddningsplankan ges ut 4 gånger om året. Tidnin-
gen ska vara ett erfarenhetsutbyte inom RäddSam 
F och distribueras via RäddSam F:s hemsida samt 
via mejl. 

Året som gått
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