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Inledning 
 
Varje år antar medlemmarna i RäddSam F en verksamhetsplan. I planen ingår de uppdrag 
samt projekt som ska utföras under året. Detta dokument är en sammanställning för de 
uppdrag och projekt som är antagna för 2021. Vidare finns verksamhetsplanen i Excel där 
den löpande revideras samt följs upp vid halvår och helår. 
 
Samtliga uppdrag respektive projekt redovisar följande; organisatorisk placering, mål, 
aktivitet, uppföljning, typ av uppdrag, ekonomi, ingående medlemmar samt utlagd RäddSam 
F tid. Vad det gäller ekonomin avslutas dokumentet med en sammanfattning av de 
gemensamma kostnader som regleras inom RäddSam F. 
 
Satsningar under 2021 

• Fortsatt fortbildning av befäl BU dagar för SL(H), IL, BI 

• Införa förvaltningsorganisation för verksamhetshetssystem (Daedalos) 

• Medverka och därefter anpassa RäddSam Fs systemledning till ELS samt ny 
lagstiftning LSO 2.0 

• Införa separat RCB från och med 1 maj 

• Teckna ramavtal för brand och räddningsmateriel samt samordna fordonsinköp 
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Räddningschefsgruppen RäddSam F  
 
Organisatorisk placering 
RäddSam F. 
 
Mål 
Leda och samordna arbetet inom RäddSam F 
 
Uppdragsbeskrivning 
Ordförande är ansvarig för Räddningschefsgruppens arbete. Räddningschefsgruppen är 
ytterst ansvarig för RäddSam F:s verksamhet. Mötesforumet är RäddSam F-mötet. 

 
Aktivitet 2021 

• Leda och samordna arbetet inom RäddSam F 

• Räddningschefsmöten ska genomföras i den omfattning som det finns behov 
 
Uppföljning 
RäddSam F-möte protokollförs och delges berörda. Tidsredovisning sker per organisation två 
gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning utifrån 
budget/år 

Samuel Nyström Jönköping/Habo/Mullsjö 60  

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Anders Björk Värnamo 60 

Johan Nilsson Gislaved/Gnosjö 60 

Fredrik Björnberg Vaggeryd 60 

Erik Linnå Aneby 60 

Henrik Nilsson Tranås/Ydre 60 

Mikael Sandh SOS Alarm 60 

Micael Carlsson Eksjö 60 

Jonas Petri HRF/Sävsjö 60 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
 



 6 

RäddSam F kontoret  
 
Organisatorisk placering 
RäddSam F kontoret är underställt Räddningschefsgruppen. 
 
Mål 
Planera, leda och samordna RäddSam F:s verksamhet. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Samordnaren är föredragande vid RCH möte samt sammankallande av RäddSam F rådet. 

 
Aktivitet 2021 

• Uppdrags- och projektbeskrivningar för RäddSam F: s arbetsområde ska hållas 
uppdaterade och följas upp. 

• Samordning av de olika uppdragen. 

• Kontinuerlig återkoppling till Räddningschefsgruppen. 

• Ledning och organisation av virtuellt kontor. 

• Dokumentera arbetssätt för att kunna delge andra 

• Skapa förutsättningar för trygg och attraktiv arbetsmiljö 

• Ansvara för att kvalitetssäkring av RäddSam F:s arbete sker 

• Ansvarar för gemensamma instruktioner och rutiner 

• Ge ut tidningen Räddningsplankan 4 ggr/år 
 

Uppföljning 
Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av verksamheten göras av hela RäddSam F: s 
verksamhet till Räddningschefsgruppen. Tidsredovisning sker per organisation två gånger per 
år. 
 

Ansvarig Funktion Del av årsarbetare 

Göran Melin Samordnare 30 % 

Thomas Ljunggren Kansli 20 % 

Erik Linnå Verksamhetscontroller 20 % 

Fredrik Björnberg Operativt ansvarig 10 % 

Caroline Carlheim Utbildningsansvarig 60 %  

Johan Rönmark Förebyggande ansvarig 10 % 

Pär Liljekvist Lärande ansvarig 10 % 

 

 
Ekonomi: 1,60 årsarbetare. Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. Varje 
räddningstjänst fakturerar RäddSam F. 

Medlemmar Organisation Ersättning utifrån 
budget/år 

Maria Bokvist Jönköping 200 
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Nätverk för personalhantering  
 
Organisatorisk placering 
Uppdraget rapporteras till RäddSam F samordnare.  
 
Mål 
Nätverk att stödja personalredogörare inom RäddSam F. 
 
Projektbeskrivning 
Samordning av stöd för administrativa personalfrågor inom RäddSam F 
Modulansvar för Daedalos Personalhantering 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Cornelia Dickér Habo/Jönköping 20 

 

 
Ekonomi:  
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 

  

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Stefan Lund Mullsjö 10 

Lena Svensson Värnamo 10 

Per Andersson Värnamo 10 

Maria Kauppinen Värnamo 10 

Carina Johansson Eksjö 10 

Ingmarie Andersson HRF 10 

David Högberg Vaggeryd 10 

Tobias Arvåsen Aneby 10 

Linda Stavenrot Gislaved 10 

Annelie Karlsson Vimmerby  
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Rekrytering mångfald och jämställdhet  
 
Organisatorisk placering 
Uppdraget rapporteras till RäddSam F samordnare.  
 
Mål 
Underlätta rekrytering till främst deltidsstyrkor samt uppnå ökad mångfald och jämställdhet. 
 
Projektbeskrivning 

• Gemensamt rekryteringssätt som uppmuntrar personer med utländsk bakgrund och 
underrepresenterat kön 

• Öka förutsättningarna för deltidsbrandmän att kombinera brandmannajobbet med 
arbetsuppgifter hos huvudarbetsgivaren. 

 
Aktivitet 2021 

• Ta fram koncept/utbildningsmaterial i ämnet ”andra kulturer – bemötande på 
olycksplats” vid utbildningsinsats/scenario på Axamoövning och som ett delmoment i 
erfarenhetsdag för operativa befäl. Gruppen kan ge stöd, bl a hjälp med 
sjukhusimam. 

• Större synlighet av gruppens arbete på RäddSamF:s hemsida och i Räddningsplankan 

• Deltagande på KIRtj och NJR:s årliga stormöte. Om någon inom RäddSamF deltar vid 
årlig brandkonferens så bevakas även NJR:s årsmöte som är förlagd vid detta tillfälle  

• Arrangera nätverksträff för kvinnliga brandmän inom RäddSamF (KNV) 

• Utred möjligheter att hjälpa varandra med deltidspersonal mellan kommunerna, ev. 
skapa nätverksträff med berörda rekryterare i RäddSamF 

• Publicering av framtagen film kring tester i lämpliga medier. 

• Genomföra gemensamt värdegrundsarbete 

• Söka arrangörskap nätverksträff KIRtj 2022/2023 

• Samverkansmöten med AG RMJ inom RäddSamF, 4 ggr/år 

• Årlig uppföljning av statistik gällande jämställdhet inom RäddSamF (ev. bredda med 
mångfaldsperspektiv där det är möjligt). 

• Ledord ska presenteras vid interna utbildningar 
 

Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Richard Lindqvist HRF 30 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Stefan Lund Jönköping 30 



 9 

 
Ekonomi 
Efter avrop. 
 
  

Mia Mattila Gislaved/Gnosjö 30 

Kenny Johansson Gislaved/Gnosjö 30 

Johan Nilsson Gislaved/Gnosjö 30 

Niclas Christensen Värnamo 30 

Sara Åsebrant Jönköping 30 

Lis-Marie C Johansson Värnamo 30 

Rebecka Carstensen Jönköping 30 

Sara Falk HRF 30 
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Verksamhetssystem Daedalos 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen rapporterar till samordnaren 
 
Mål 
Tillse att räddningstjänsterna har tillgång till ett väl verksamhetsanpassat IT-stödsystem 
 
Uppdragsbeskrivning 
Det verksamhetsanpassade IT-stödsystemet utgör basen för dokumentation och en stor del i 

basen för beslutsstöd och verksamhetsutveckling inom RäddSam F. Gruppen ska verka för 

att systemet har förutsättningar för att användas så likartat som möjligt inom RäddSam F 

samt att utnyttjandet blir på mest kostnadseffektivt sätt. 

 

Aktivitet 2021 

• Verka för att kompetensutbyte sker mellan RäddSam F:s medlemmar 

• Skapa en användarorganisation för verksamhetssystemet 

• Följer upp avtal med LPA samt för utvecklingsdialog 

• Samordnar modulerna 

• Samordnar årlig utbildning, utveckling samt underhåll 

• Ger förslag till behörighetsnivåer 

• Ansvarar för diskussion kring integration mellan modulerna och mellan andra IT-
system 

 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Gustav Hultegård Jönköping 40 

David Högberg Vaggeryd 40 

Rickard Wertheimer Värnamo 40 

 

Medverkande Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Jonny Lundmark Gislaved/Gnosjö 20 

Tobias Arvåsen Aneby 20 

Fredrik Larsson Tranås 20 

Thomas Ljunggren HRF 20 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Extern brandförebyggande utbildning och information  
Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med räddningstjänsten,  
 
Organisatorisk placering 
Arbetet utförs av Brandskyddsföreningen i Jönköpings län i nära samarbete med RäddSam F.  
 
Mål 

Föreningen har, enligt stadgarna, till uppgift att verka för ett säkrare Sverige, med särskild 
inriktning på brandskydd. 

Verksamheten i form av utbildningar bedrivs i huvudsak av varje räddningstjänst i länet. 
Föreningens roll är främst samordning, utveckling och utbildning av instruktörer. Dessutom 
svarar föreningen för länsövergripande informationskampanjer. 

 
Aktiviteter 2021 (fokusområden)  
Tillsammans med länets räddningstjänster utbildas cirka 10 % av länets befolkning i någon 
form av brandutbildning. Under 2021 ska fler enskilda hushåll nås genom hembesök av 
brandpersonal.  
 
Färre bostadsbränder 

• Uppdragsaktiviteter MSB – hembesök samt utbildning för riskutsatta grupper exv. 
SFI, glesbygd och 65+. 

• Självskyddsutbildning brand 

• Egensotningsutbildningar  
 
Färre anlagda bränder 

• Upp i rök 
 
Bättre brandskydd hos företag och organisationer 

• Utbildning i brandfarlig vara 

• Utbildning för anläggningsskötare automatiskt brandlarm 

• Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) 

• Heta arbeten 
 
Övrigt 

• Information och kampanjer 

• Första hjälpen- och HLR utbildningar inkl. självskyddsutbildningar 

• Instruktörsutbildningar 

• Uppföljning SäkerBy 

• Samordning och administration 

• Tillhandahålla och administrera bokningsstöd för utbildning  
 

Uppföljning 
Redovisning av utfört uppdrag sker årligen i Brandskyddsföreningens årsberättelse. 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. 
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Representant Brandskyddsföreningen Organisation 

Angelica Stigsson, Verksamhetsledare  Jönköping 

Maria Boqvist, utbildningsansvarig Jönköping 

 

Utbildningsansvariga för 
räddningstjänsterna 

Organisation 

Mikael Fyhr Aneby 

Jörgen Franzén 
Carina Johansson 

Eksjö 

NN Gislaved/Gnosjö 

Thomas Andersson Habo 

Magnus Lindström HRF 

Elin Isfall 
Fredric Malm 
Jan Bergstrand 
Maria Boqvist 
Hanna Pennheim 

Jönköping/Mullsjö  

Jonny Karlsson Sävsjö 

Fredrik Larsson  Tranås/Ydre 

Mats Carlsson Vaggeryd 

Rickard Wertheimer 
 

Värnamo 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F 
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Brandförebyggande verksamhet inom RäddSam F  
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F:s förebyggande arbetsområde. 
 
Mål 
Uppnå en samsyn i utövande, bedömningar och beslut genom att kontinuerligt utveckla 
processerna inom myndighetsutövning. Detta ska ske genom att överföra erfarenheter och 
bevaka utvecklingen inom myndighetsfrågor och tillsynsärenden gällande Lag om skydd mot 
olyckor samt Lag om brandfarlig och explosiv vara. Gruppen skall också fortlöpande utbilda 
och sprida erfarenheter bland länets tillsynsförrättare.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Gruppens uppgift är att arbeta för en samsyn på tillstånds- och tillsynsverksamheten i 
RäddSam F baserat på tillsynshandboken. Det bör anordnas minst två 
seminarium/utbildningstillfälle per år inom det olycksförebyggande området. Bevaka 
övergripande frågor rörande riskhänsyn i samhällsplaneringen. Det är gruppens uppgift att 
kontinuerligt bevaka nya/förändrade lagar och annat inom det brandförebyggande 
ämnesområdet och tillse att RäddSam F leder utvecklingen av myndighetsutövning. 
Modulansvar för Daedalosmodulen Verksamhet. 
 
Aktivitet 2021 

• Ta fram en rutin för tillsynsprocessen inom RäddSam F samt implementera denna. 

• Genomföra minst två utbildningsdagar inom förebyggandeområdet med fokus på 
myndighetsutövning. 

• Färdigställa PM för gemensamma stora frågor som stöd för beslut i myndighetsfrågor 
och remisser.   

• Sprida nya forskning och beprövad erfarenhet inom det brandförebyggande 
arbetsområdet. 

• Implementera nya föreskrifter LSO 2.0. 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Johan Rönmark Gislaved/Gnosjö Ingår i kontorstjänst 

Mattias Wallsten HRF 10 % (del av årsarbetare) 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Pär Liljekvist Värnamo 40 

Henric Dovrén Jönköping/Mullsjö/Habo 40 

Victor Hermansson Tranås 40 
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Jörgen Franzén Eksjö 40 

Mattias Heimdahl Jönköping/Mullsjö/Habo 40 

Hampus Ragnar HRF 40 

 
Ekonomi Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Experter på explosiv vara inom RäddSam F  
 
Organisatorisk placering 
Experterna för explosiv vara är en del av RäddSam F:s förebyggande arbetsområden. 
 
Mål 
Syftet med grupperingen är dels att få en likartad hantering i RäddSam-F i frågor kring 
peroxider och explosiva varor och dels att ha få en hög kompetens genom att ha ett mindre 
antal handläggare. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Gruppen för experter explosiv vara handlägger var för sig de mer komplicerade ärendena 
rörande tillståndshantering explosiv vara på avrop av enskild kommun. 
 
Aktiviteter 2021 

• Vara de huvudsakliga handläggarna/rådgivarna för komplicerade ärenden rörande 
explosiva varor och peroxider inom RäddSam F. 

• Vara länets operativa funktioner behjälpliga frågor kring explosiva varor. 

• Skapa underlag till kommunerna för insatsplanering gällande MEMU-fordon. 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Jon Aldenklev Värnamo 10 

 

Medlemmar Organisation Ersättning från budget/år 

Christoffer Carmestedt Jönköping 10 

Hampus Ragnar HRF 10 

 
Ekonomi 
Rådgivning till övriga handläggare ersätts som för projektledare inom RäddSam F och därtill 
hörande taxa. Tid för utförda handläggningsuppdrag ersätts enligt ovanstående taxa av 
beställande organisation. 
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Riktlinjer för hantering av avfall på anläggningar inom RäddSam F 
 

Mål 
Gruppens mål är att ta fram riktlinjer för hur avfall av olika material och fraktioner bör 
förvaras på avfallsanläggningar för att minimera risken för uppkomst av brand, begränsa 
spridning av en uppkommen brand samt underlätta för räddningsinsats mot brand i avfall. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Gruppen ska genom att ta del av nationella samt internationella studier och rapporter inom 
ämnet samt genom att föra dialog med aktörer inom avfallshantering specificera vilka 
storlekar på avfallshögar, vilka avstånd mellan avfallshögar samt utformning av eventuella 
brandtekniska åtgärder som behövs för att hanteringen ska kunna anses tillräckligt säker och 
samtidigt vara möjligt för verksamheterna att följa. 
 
De framtagna riktlinjerna ska kunna användas vid anläggandet av nya avfallsanläggningar, 
som stöd vid tillsyn av befintliga avfallsanläggningar samt som stöd till att göra 
insatsplanering för de olika avfallsanläggningarna. 
 
Aktiviteter 2021 

• Bestämma projektplan, kontakta aktörer och bestämma mötestid för första möte 
2021 

• Uppstartsmöte med aktörer 

• Arbetsmöten med aktörer för att diskutera framtagna avstånd 

• Framtagande av riktlinjer för avfallshantering för antagande på räddningschefsmöte 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Christoffer Carmestedt Jönköping 20 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Jerker Sturedahl Jönköping 20 

Johan Nilsson Gislaved/Gnosjö 20 

Fredrik Björnberg Vaggeryd 20 
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Brand- och olycksförloppsundersökning inom RäddSam F 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen för olycksförloppsutredning är en del av RäddSam Fs lärande arbetsområde. 

 
Mål 
Gruppen skapas för att få till stånd enhetliga utvärderingar av och yttranden i samband med 
räddningsinsatser inom RäddSam F. Detta dels för att skapa ett gemensamt lärande och dels 
för att stödja andra myndigheter i deras utredningsuppdrag. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Gruppens medlemmar ska bistå länets befäl i deras utredningsuppdrag. 
Gruppens medlemmar ska vara de som i första hand bistår andra myndigheter i sina 
respektive utredningsuppdrag. 
Exempel på myndigheter är: 

- Trafikverket vid djupstudie vid trafikolyckor 
- Polisen vid brandplatsundersökning 
- Åklagare/förundersökningsledare vid sakkunnigyttrande om brandspridning 
- Arbetsmiljöverket vid arbetsplatsolycka 

Gruppen ska medverka till att erfarenheter från inträffade händelser sprids kontinuerligt till 
RäddSam F:s organisationer. Erfarenhetsspridningen kan ske genom att initiera artiklar i 
Plankan, att delta i erfarenhetsdagar samt skriva och sprida olycksförloppsundersökningar. 
Gruppen ansvarar för RäddSam F:s rutin för brand- och olycksundersökning. 
En undergrupp ska medverka till att länets händelserapportering sker på ett likartat sätt. 
Gruppen ska medverka till att händelser i RäddSam F analyseras för att finna trender inom 
såväl insats som olycksförlopp. 
Modulansvar för Daedalosmodulen Händelserapport. 
 
 
Aktiviteter 2021 

• Revidera RäddSam F rutin för brand- och olycksförloppsundersökning utifrån MSB:s 
föreskrift. 

• Återföra erfarenheter från andra till berörda delar av RäddSam F. 

• På RäddSam F:s erfarenhetsdagar redovisa intressanta händelser. 

• Initiera att artiklar med inriktning på erfarenheter från händelser skrivs i Plankan. 

• Ge förslag från gruppen på organisation för utredningar 

• Införa AAR-metoden i RäddSam F 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 
Ersättning 
Tid för utförda uppdrag ersätts enligt RäddSam F taxa av beställande organisation. 
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Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Pär Liljekvist Värnamo Ingår i kontorstjänst 
Målsättning 20% ytterligare 
utredning efter avrop. 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Christoffer Carmestedt Jönköping 20 

Andreas Melin Jönköping 20 

Thomas Ljunggren HRF 20 

Mattias Wallsten HRF 20 

Erik Linnå Aneby 20 

Fredrik Larsson Tranås 20 

 

Grupp för Gemensam Händelserapport (statistiksamordnare) 

Cornelia Dicker Jönköping 20 

Nina Israelsson Gislaved-Gnosjö 20 

Fredrik Larsson Tranås 20 

Carina Johansson Eksjö 20 

Marie Edström SOS Alarm 20 

David Högberg Vaggeryd 20 

Tommy Fors Sävsjö 20 

Thomas Ljunggren HRF 20 

Gustav Andersson Habo 20 

Erik Linnå Aneby 20 

Stefan Lund Mullsjö 20 

Gustav Hultegård Jönköping 20 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Ledningsutveckling  
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Utvärdera och utveckla nuvarande lednings- och stabssystem. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Tillse att RäddSam F har en effektiv, situationsanpassad och utbildad stabs- och 
ledningsorganisation. Nuvarande avtal om ledning och beslutsstöd samt rutin för stab och 
ledning skall vidmakthållas och vid behov revideras. Övergripande ansvar för 
befälsutbildning. 

 
Aktivitet 2021 

• Genomföra utbildningar för befäl och operatörer inom RäddSam F 
• Omvärldsbevakning inom stabs- och ledningsområdet representera RäddSam F i ELS 
• Utveckla RäddSam Fs förmåga att bedriva ett effektivt stabsarbete 
• Införa RCB-funktionen från och med 1 maj 
• Utveckla RäddSam F operativa system i samverkan med RSöS 
• Utreda och efter beslut införa specialistfunktioner 
• Medverka i projekt gällande utvecklat uppdrag för SOS 
• Ta fram förslag på avtal och kostnadsfördelning för övergripande ledning 

 
 
Uppföljning 

• Löpande avrapportering till RCH mötet 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning utifrån 
budget/år 

Jonas Petri HRF 80 

 

Medlemmar Organisation Timbank/år 

Anders Björk Värnamo 40 

Jerker Sturedahl Jönköping 40 

Göran Melin Jönköping Ingår i kontorstjänst 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Tekniskt ledningsstöd inom RäddSam F  
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Tillse att tekniskt och administrativt stöd för inre (JILL) och yttre (2 49-3080) stab och ledning 
samt befälsfordon finns och fungerar. Samverka kring teknik för utalarmering. 
Modulansvar för Daedalosmodul systemteknik. 
 
Aktiviteter 2021 

• Drift av JILL 

• Slutföra införandet samt utbilda på beslutsstöd för IB/RCB samt SL/IL/BI (Oculus) 

• Skapa möjlighet till bildöverföring till/från JILL samt yttre ledning 

• Möjliggöra stöd med drönare 

• Rättighet mm gällande operativa appar, skapa RäddSam F rutin 

• Medverka i MSB analys i samband med SOS-byggnation 

• Skapa samverkansforum för digitala teknikfrågor kring operativ 
utryckningsverksamhet, såsom utalarmering, navigatorer mm. 
 

Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning göras av 
ansvarig och tillsändas den operativt ansvarige i RäddSam F rådet. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 
 
Typ av uppdrag 
Löpande arbete 
 

Ansvarig Organisation Ersättning utifrån 
budget/år 

Gustav Hultegård Jönköping 40  

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

David Högberg Vaggeryd 40 

Gunnar Hansson Jönköping 40 

Jerker Sturedal Jönköping 40 

Johan Rönmark Gislaved-Gnosjö 10 

Jacob Christensson HRF 40 

Richard Lindkvist HRF 10 

Anders Nilsson Värnamo 10 

 
Ekonomi 
Årlig utdebitering sker enligt avtal. Redovisas i kostnadssammanställning för RäddSam F. 
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Ledningsfordon 2 49-3080 inom RäddSam F 
 
Organisatorisk placering 
Uppdraget är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Löpande drift av ledningsfordon 2 49-3080. 
 
Uppdragsbeskrivning 
För driften av ledningsfordon 2 49-3080 ansvarar Höglandets räddningstjänstförbund.  
 
Aktivitet 2021 

• Drift och underhåll av 2 49-3080 

• Utreda möjligheten till mobil Coordcom-installation i ledningsfordonet. 

• Delta vid förevisningar och övningar. 

• Öka kännedomen om enheten hos de gemensamma ägarna 

• Utbildning av brandmän i Nässjö som ledningsoperatör samt sambandsoperatör. 

• Utbildning av brandmän för att kunna driftsätta bilen samt åtgärda mindre fel. 

• Förstudie för uppdatering tillsammans med MSB och Jill 

• Utveckla arbetsplatsen i ledningsfordonet efter NATO-standard samt utifrån de 
erfarenheter som dragits efter inträffade händelser.  

 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Redovisning av antalet larm som fordonet larmats på 
respektive varit insatt vid redovisas i skriftlig form årligen (under januari månad) till 
RäddSam Fs operativt ansvarige. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Jakob Christensson HRF 40 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Personal Nässjö  48 

 
Ekonomi 
Driftkostnader för fordonet debiteras fordonets ägare (HRF) som sedan vidare fakturerar 
aktuella intressenter i fordonet enligt fördelningsnyckel. 
Debitering vid larm sker enligt RäddSam F:s taxa. 
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Förvaltningsorganisation Rakel 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Svara för effektiv samordning av Rakelfrågor inom RäddSam F. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Löpande samordning av Rakelfrågor. Arbetsgrupp utses som tillsammans med den ansvarige 
planerar/prioriterar gemensamt arbete. 
 
Aktivitet 2021 

• Ansvarar för att gemensamt utbildningsmaterial och rutiner vidmakthålls/utvecklas 

• Samverkan i Rakel, primärt RAPS-kollektivet, synkroniseras mellan aktörerna 

• Övergripande PU arbeten för blåljusrakel och kommunrakel 

• Kompetensöverföring till lokalt ansvariga  

• Ta fram sambandsplan för hur Rakel samt analog radio (inkl. Rd-radio) skall användas 
normalt samt under störning. 

 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. Vid varje årsslut skall en kort sammanställning av 
verksamheten göras av hela RäddSam F: s verksamhet till Räddningschefsgruppen. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

David Högberg *,** Vaggeryd Ca 160 timmar/år, 10 %  

Torbjörn Eliasson * Gislaved-Gnosjö 5 % 

 
 

Medverkande Organisation Utlagd RäddSam F-
tid/tim/år 

Gunnar Hansson Jönköping 10 

Micael Carlsson * Eksjö 10 

Håkan Grunditz Jönköping 20 

Fredrik Larsson Tranås-Ydre 20 

Jacob Christensson HRF 20 

Kenth Blomquist Värnamo 20 

 
* Ingår i sambandsgrupp inom F samverkan 
** Sambandsansvarig RäddSam F 
 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete inom RäddSam F 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam Fs operativa arbetsområde  
 
Mål 
Målet är att vi inom RäddSam F ska kunna arbeta på ett riktigt sätt utifrån 
Arbetsmiljöverkets krav på Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Aktiviteter 2021 

• Bevakning av för räddningstjänstens aktuella AFS:ar 

• Ta fram rutiner och utbildningar utifrån AFS:arna 

• Rutin för takarbete samt arbete med utskjutsstege 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. 
Redovisning av utfört uppdrag skriftligt till RäddSam F:s operativt ansvarige. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Caroline Carlheim HRF Ingår i kontorstjänst 

 
 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F- 
tid/tim/år 

Jerker Sturedahl Jönköping 40 

Niclas Christensen Värnamo 40 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Kvalitetsgrupp SOS  
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Att vidmakthålla och höja det goda samarbetet mellan räddningstjänsterna och SOS Alarm. 
 
Aktiviteter 2021 

• Rutin för 112-störning skall kontrolleras och vid behov revideras 

• Följa upp kvalitetsmål enligt avtal med SOS Alarm. 

• Utbildning för operatörer och brandbefäl 

• Vidareutveckla nationell modell för "framtidens larm och ledningsoperatör" 

• Införa DRH – kvartal 3 

• Medverka i lärande av 112 samtal tillsammans med SOS operatörer 

• Införande av sos.nu samt sos.larm skall initieras, samordnas och utvärderas. 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov. 
Gruppens möten dokumenteras och delges berörda. 
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Mikael Sandh  SOS Alarm Ingår i SOS uppdrag 

 
 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Fredrik Björnberg Vaggeryd 20 

Erik Linnå Aneby 20 

Torbjörn Eliasson Gislaved-Gnosjö 20 

Niclas Christensen Värnamo 20  

Marie Edström SOS Alarm Ingår i SOS uppdrag 

Klaus Heinsvig SOS Alarm Ingår i SOS uppdrag 

Thomas Ljunggren HRF 20  

Micael Carlsson Eksjö 20 

Fredrik Larsson Tranås 20  

Jerker Sturedahl Jönköping 20  

Tommy Fors Sävsjö 20 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F.   
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Grupp för samordning av materiel och fordon inom RäddSam F 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Stöd för samordning av materiel och fordonsfrågor inom RäddSam F. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Stöd för samordning av drift och inköp av materiel- och fordonsfrågor inom RäddSam F. 
Ajourhållning av RäddSam F:s och RSöS enhetsförteckning. 
Modulansvar för Daedalosmodulen Resurs. 
 
Alla revideringar skall antas av RCH mötet. 
 
Aktivitet 2021 

• Enhetsförteckning skall följas upp och vid behov revideras minst en gång årligen 

• Enhetsförteckning skall upprättas gemensamt med RSöS 

• Teckna ramavtal på brand och räddningsmateriel  

• Bevaka behov samt samordna fordonsinköp  
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Gustav Andersson Habo 20 

Hampus Ragnar HRF 40 

 
 

Medverkande Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Gunnar Hansson Jönköping, Mullsjö 10 

Ricki Broman Gislaved/Gnosjö 10 

Jonas Danielsson Värnamo 10 

Fredrik Larsson Tranås 10 

Bernt Westerström Eksjö 10 

Conny Wikander HRF, Sävsjö 10 

Mikael Fyhr Aneby 10 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Brand i byggnad 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F: s operativa arbetsområde  
 
Mål 
Skapa förutsättningar för att effektiva insatser vid brand i byggnad.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Gruppen ska arbeta med att utveckla förmågan att hantera bränder i byggnader i alla dess 
skeden och med olika metoder samt verktyg. ”Värderingar för RäddSam F i praktisk 
tillämpning” avseende brandsläckning ska vara en bärande del i arbetet. 
 
Aktivitet 2021 
 

• Ta fram material för att kompetensutveckla personalen i ”Värderingar för RäddSam F 
i praktisk tillämpning” avseende brandsläckning och räddningschefernas syn på hur 
räddningstjänsten ska agera vid brand i byggnad. 

• Instruktörsutbildning för rökdykarledare skall genomföras. 

• Genomföra befälsutbildningsdag (BU) inom brandområdet. 
 

Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker till RäddSam F: s operativt ansvarige  
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Håkan Joakimsson Jönköping 20 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Christian Ås Jönköping 20 

Jonas Björkström Gislaved-Gnosjö 20 

Henrik Nilsson Tranås 20 

Fredrik Hallberg Värnamo 20 

Jacob Collén HRF 20 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Skogsbrand inom RäddSam F 
 

Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 

Mål 
Ansvar för länsgemensamma rutiner inom området. 
Ansvara för avtal med externa partners relaterat till skogsbrand. 
Vara RäddSam F kontaktyta avseende skogsbrandsrelaterade frågor 
 

Uppdragsbeskrivning 
Gruppen har ett övergripande ansvar för den gemensamma skogsbrandplaneringen i 
RäddSam F.  
Långsiktigt bör systemet att arbeta med 42 mm matarsystem och 19-25 mm manöversystem 
utvecklas. 
Utveckla RäddSam F förmåga att bekämpa skogsbrand genom att genomföra utbildningar. 
Undersöka möjligheten att inom länet upprätthålla kompetens att genomföra 
skyddsavbränning och moteld. 
Implementera och vidmakthålla kompetens kring systemet för ”Brandrisk i skog och mark” 
samt SITAC för alla befäl. 
 

Aktivitet 2021 

• Genomföra en övergripande skogsbrandplanering och utbildning för befäl och piloter 
inför sommaren. 

• Utifrån det arbete som sker nationellt kring utformning, kommunikation mm i 
samband med utlysande av eldningsförbud ska gruppen ta fram en rutin för detta. 

• Genomföra utbildning avseende agerande vid ”normala skogsbränder” för befäl inom 
RäddSam F. 

• Följa utveckling inom området. 

• Kontakt gentemot Länsstyrelsen gällande skogsbrandsflygsplanering. 
 

Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker till RäddSam F: s operativt ansvarige. 
Tids redovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Axel Röman Jönköping 20 
 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Johan Rönmark Gislaved Ingår i kontorstid 

Conny Wikander HRF 20 

Sebastian Söder Jönköping 20 

NN Eksjö 20 

NN Länsstyrelsen - 
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Ekonomi Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 

Trafikolycka 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F: s operativa arbetsområde  
 
Mål 
Skapa förutsättningar och rutiner för säkra och effektiva insatser vid trafikolyckor.  
 
Aktiviteter 2021 

• Ta fram rutiner för trafikolycka med personbil. 

• Ta fram interna standardrutiner och utveckla räddningstjänstens arbetssätt vid 
losstagning. 

• Ta fram rutin för samverkan vid losstagning tillsammans med Regionen* 

• Genomföra befälsutbildningsdag (BU) inom trafikområdet  

• Ta fram rutin och utbildningsmaterial för olyckor med bussar med alternativa 
bränslen. 

 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker till RäddSam F: s operativt ansvarige  
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Andreas Melin Jönköping 40  

 

 
* Separat genomförandegrupp med medlemmar från räddningstjänsten och 
ambulanssjukvården 
 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Daniel Daag-Lindell HRF 20 

Andreas Karlsson HRF 20 

Daniel Karlsson Värnamo 20 

Jonny Lundmark Gislaved-Gnosjö 20 

Mikael Fyhr Aneby 4 

Erik Josefsson Tranås 4 

Mats Carlsson Vaggeryd 4 

Jörgen Svensson Eksjö 4 

Mikael Blomfeldt Mullsjö 4 

NN Sävsjö 4 
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Utryckningskörning 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Kontinuerligt överföra erfarenheter och bevaka utvecklingen inom området 
utryckningskörare. 
 
Beskrivning 
Medlemmarna examinerar RäddSam F:s utryckningsförare för tunga och lätta fordon. 
Gruppen utbildar även lokala instruktörer för utryckningskörning. 
 
Aktivitet 2021 

• Förnya utbildningsmaterialet för teori och praktik 

• Sprida nya rön och kunskaper inom arbetsområdet. 

• Examinera nya utryckningsförare. Antal examinatorer* ska ses över. 

• Vid behov utbilda nya huvudinstruktörer. 

• Genomföra grundutbildning teori för nyanställda 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Tidsredovisning sker per organisation två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Andreas Melin* Jönköping 20 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F tid/tim 

Per Edvinsson* HRF 8 

Marcus Mattsson HRF 8 

Niclas Sjöblom Värnamo 8 

Kent Granberg* Habo-Mullsjö 8 

NN Gislaved-Gnosjö 8 

Bernt Westerström* Eksjö 8 

Jonny Karlsson* Sävsjö 8 

Dennis Hillmarker Tranås 8 

Mats Carlsson Vaggeryd 8 

Mikael Fyhr Aneby 8 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Kemgrupp inom RäddSam F 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Samordna och utveckla RäddSam F: s förmåga inom arbetsområdet farliga ämnen. 
 
Aktiviteter 2021 
 

• Utreda och presentera förslag på framtida förmåga för skumsläckning. Stor hänsyn 
ska tas till nuvarande och troliga framtida miljökrav.  

• Utreda behovet av och (förbättra förmågan till indikering) kvar 

• Verka för ökad inköp- och planeringssamordning av operativ materiel för 
keminsatser. 

• Verka för ökad erfarenhetsspridning inom arbetsområdet farliga ämnen 

• Ajourhålla och sprida kunskap om plan för insatser mot farliga ämnen 

• Genomföra befälsutbildningsdag (BU) inom kemområdet 

• Utreda behovet och möjligheten att omhänderta släckvatten 
 

Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker till RäddSam F: s operativt ansvarige. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 
Typ av uppdrag 
Löpande arbete 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Jerker Sturedahl  Jönköping 40 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Olle Ehn Tranås 20 

Bernt Westerström  Eksjö 20 

Anton Fast Gislaved-Gnosjö 20 

Caroline Carlheim HRF 20 

Richard Johansson Jönköping 20 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Saneringsenhet 
 
Organisatorisk placering 
Uppdraget är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Löpande drift av utrustning för saneringsenhet 
 
Uppdragsbeskrivning 
För driften av saneringsenhet svarar räddningstjänsten Eksjö  
 
Aktivitet 2021 

• Drift och underhåll  
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av antalet larm som fordonet larmats på respektive varit insatt vid redovisas i 
skriftlig form årligen (under januari månad) till RäddSam Fs operativt ansvarige. 
Tids redovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Bernt Westerström Eksjö 8 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Personal Eksjö, övning Eksjö 48 

 
Ekonomi 
Driftkostnader för utrustningen debiteras RäddSam F. Vid kostnader överstigande 10 tkr tas 
beslut i varje enskilt fall av RCH-gruppen. 
Debitering vid larm sker enligt RäddSam F: s taxa. 
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Vattenlivräddning och vattensäkerhet 
 
Organisatorisk placering 
Uppdraget är en del av RäddSam F: s operativa arbetsområde. 
 
Mål 
Samordna samt utveckla RäddSam Fs förmåga till vattenlivräddning. Detta innefattar både 
ytliv- och fridykräddning. Kontinuerligt överföra erfarenheter och bevaka utvecklingen inom 
området vattensäkerhet. 
 
Beskrivning 
Gruppen för området vattensäkerhet arbetar med erfarenhetsutbyte mellan de olika 
aktörerna inom området vattensäkerhet. En av de större samarbetsorganisationerna är 
Svenska livräddningssällskapet (SLS) och därför ingår ansvarig i den regionala styrelsen för 
SLS. 
Det bör anordnas minst ett seminarium per år inom området vattensäkerhet eller 
vattenlivräddning. Målgruppen består av personer som på något sätt ansvarar för eller 
arbetar med området vattensäkerhet.  
 
Aktivitet 2021 

• Ta fram sökrutin vid vattenlivräddning inom RäddSam F 

• Ta fram instruktörsutbildning för vattenlivräddning och påbörja utbildning inom 
vattenlivräddning 

• Driva ett nätverk för de medarbetare som jobbar med förebyggande frågor inom 
området vattensäkerhet samt vattenlivräddning. 

• Genomför ett seminarium inom området vattensäkerhet. 

• Sprida nya rön och kunskaper inom vattensäkerhet och vattenlivräddning. 

• Ta fram förslag på bättre harmonisering mellan MSB:s krav och RäddSam F:s riktlinjer 
för vattenlivräddning och rekrytering. 

 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker till RäddSam F: s operativt ansvarige. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Jan Karlsson HRF 20 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Dennis Theander Jönköping 20 

Daniel Thell Jönköping 20 

Christoffer Sandin Gislaved/Gnosjö 20 

Mikael Jansson Värnamo 20 
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Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
RäddSam F ersätter med projektledararvode för deltagande i SLS regelbundna styrelsemöten 
och det arbete som åtgår för det erfarenhetsutbyte som beskrivs ovan. 
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Ra ddSam F-skolan 
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Övnings- och utbildningsansvariga 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F-skolan. 
 
Mål 
Utveckla, samordna och följa upp den gemensamma utbildnings- och övningsverksamheten i 
RäddSam F. Aktivt verka för att erfarenhetsåterföring, vetenskap och beprövade metoder är 
grunden för övningsverksamheten.   
 
Aktiviteter 2021 

• Nätverk för utbildnings- och övningsansvariga 

• Genomföra minst två möten för utbildnings- och övningsansvariga inom länet 

• Kontinuerligt inventera och identifiera gemensamma behov inom utbildning- och 
övningsverksamheten 

• Sammanställa övnings- och utbildningsverksamheten i en övnings- och kurskatalog 
för RäddSam F samt publicera denna på hemsidan. 

• Publicera årskalender för RäddSam F-utbildningar och kurser. 

• Modulansvar för Daedalosmodulen Aktivitet 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker löpande till RäddSam F: s operativt ansvarige. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 
Typ av uppdrag 
Löpande arbete. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Caroline Carlheim HRF Ingår i kontorstjänst 

Fredrik Björnberg Vaggeryd Ingår i kontorstjänst 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Håkan Joakimsson Jönköping 20 

Niclas Sjöblom Värnamo 20 

NN Gislaved-Gnosjö  20 

NN Eksjö 20 

Mats Carlsson Vaggeryd 20 

Tommy Fors/Martin Trofast Sävsjö 20 

Tobias Arvåsen Aneby 20 

Stefan Svensson Mullsjö 20 

Thomas Andersson Habo 20 

Mikael Ericsson Tranås 20 

Johnny Turesson Ydre 20 
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Ekonomi: Kostnader för utbildningsdagar och GRIB-kurser debiteras i enlighet med RäddSam 
F prislista för utbildning och övning. Utveckling av nya utbildningar och koncept redovisas i 
timbanken. 
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Axamodagarna 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F-skolan. 
 
Mål 
Genomföra utbildningsdagar som erbjuds länets samtliga räddningsenheter. ”Värderingar 
för RäddSam F i praktisk tillämpning” ska vara en bärande del i arbetet. 
 
Aktiviteter 2021 

• Utbildningsdagar på Axamo för ca 500 brandmän. (Särskild grupp) 

• Utgå från styrkornas bemanning och särskilt träna att formeras på skadeplats. 

• Utveckla feedback till deltagarna efter övning.  

• Utveckla gemensam bedömningsmall. 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag i form av skriftlig utvärdering av årets utbildningar till 
RäddSam F: s operativt ansvarige december varje år 
 
Typ av uppdrag 
Löpande arbete. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Håkan Joakimsson Jönköping Fördelas enligt särskild 
uträkning 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F tid/tim/år 

Tobias Arvåsen Aneby Fördelas enligt särskild uträk. 

Niclas Sjöblom Värnamo Fördelas enligt särskild uträk. 

NN Gislaved-Gnosjö  Fördelas enligt särskild uträk. 

NN Jönköping Fördelas enligt särskild uträk. 

Martin Trofast HRF Fördelas enligt särskild uträk. 

Jan Karlsson HRF Fördelas enligt särskild uträk. 

Caroline Carlheim HRF Fördelas enligt särskild uträk. 

 
Ekonomi 
Kostnader för utbildningsdagar debiteras i enlighet med RäddSam F prislista för utbildning 
och övning.  
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GRIB – 1B praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F-skolan. 
 
Mål 
Genomföra delar av GRIB utbildningen inom RäddSam F. 
 
Aktiviteter 2021 

• Planera 3 st utbildningar 1B – praktik räddningstjänst samt lokal anpassning 
rökdykning inom RäddSam F skolan. 

• Säkerställa utbildningsinnehåll och utbildningsplan för rökdykning 

• Deltaga i handledarutbildning till kurs 1B – Praktik räddningstjänst 
 

 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag i form av skriftlig utvärdering av årets utbildningar till 
RäddSam F: s operativt ansvarige december varje år 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 
Typ av uppdrag 
Löpande arbete. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Daniel Daag-Lindell HRF 40 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Jonas Persson Värnamo 20 

Mia Mattila Gislaved-Gnosjö  20 

Håkan Joakimson Jönköping 20 

 
Ekonomi 
Kostnader för kurser debiteras i enlighet med särskild taxa inom RäddSam F för 1B praktik 
räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning.  
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Introduktionsutbildning och fortbildning för befäl inom RäddSam F  
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en arbetsgrupp inom RäddSam F-skolan. 
 
Mål 
Kursledning ska genomföra introduktions- samt fortutbildningskurser för nya befäl och SOS-
operatörer. Utbildningens målgrupp inom räddningstjänsten är både hel- och deltidsbefäl. 
 
Uppdragsbeskrivning 
För att kunna ha ett effektivt samarbete mellan RäddSam F: s 14 kommuner är det viktigt att 
skapa en gemensam helhetssyn. Kursdeltagarna bör efter avslutad kurs ha insikt i såväl det 
operativa, förebyggande och administrativa samarbetet. ”Värderingar för RäddSam F i 
praktisk tillämpning” ska vara en bärande del i arbetet. 
 
Aktivitet 2021 

• Under året skall minst en utbildning erbjudas nya IL/BI/IB 

• Under året skall minst en arbetsledarutbildning/SL preparand genomföras.  

• Tillhandahålla operativa utbildningsintroduktioner för olika befälsbefattningar. 

• Planera och genomföra minst två fortbildningskurser för befäl. 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Vid varje årsslut skall en kort sammanställning göras av ansvarig och tillsändas den operativt 
ansvarige i RäddSam F rådet. 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Jerker Sturedahl  Jönköping 40 

Caroline Carlheim HRF Ingår i kontorstjänst 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Niclas Christensen Värnamo 20 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Instruktörsutbildningar och övningsunderlag 
 
Organisatorisk placering 
Gruppen är en del av RäddSam F-skolan. 
 
Mål 
Utveckla RäddSam F: s operativa förmåga genom att skapa samt framtaga övningsunderlag 
och instruktörskurser. 
 
Aktiviteter 2021 

• Ta fram utbildnings- och övningsunderlag där behov identifierats. Dessa ska 
samnyttjas i möjligaste mån. 

• Sammanställa utbildnings- och presentationsmaterial för bättre övningsverksamhet. 
 
 
Uppföljning 
Verksamhetscontroller inom RäddSam F kontoret har löpande uppföljning med ansvarig en 
gång i halvåret eller vid behov.  
Redovisning av utfört uppdrag sker till RäddSam F: s operativt ansvarige. 
Tidsredovisning sker per räddningstjänst två gånger per år. 
 
Typ av uppdrag 
Löpande arbete 
 

Ansvarig Organisation Ersättning från budget/år 

Caroline Carlheim  HRF Ingår i kontorstjänst 

NN Gislaved 20 

Håkan Joakimsson  Jönköping 20 

 

Medlemmar Organisation Utlagd RäddSam F 
tid/tim/år 

Funktionsansvariga enligt 
uppgiftskatalog 

RäddSam F 50 

 
Ekonomi 
Inga gemensamma kostnader för RäddSam F. 
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Kansli 
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Ekonomiredovisning  
Samtliga kommuner som ingår i RäddSam F faktureras två gånger årligen, totalt faktureras 
kommunerna 3 kr x invånarantal under 2021. 

 
 Invånare- Kostnad Summa  

 

 Antal 191231* 3,00 helåret  

Aneby 6 832 3,00 20 496  

Eksjö 17 667 3,00 53 001  

Gislaved 29 857 3,00 89 571  

Gnosjö 9 776 3,00 29 328  

Habo 12 140 3,00 36 420  

Jönköping 139 222 3,00 417 666  

Mullsjö 7 324 3,00 21 972  

HRF 58 981 3,00 176 943  

Sävsjö 11 631 3,00 34 893  

Tranås 18 987 3,00 56 961  

Vaggeryd 13 980 3,00 41 940  

Värnamo 34 428 3,00 103 284  

Ydre 3 743 3,00 11 229  

 
*<Invånare antalet uppdateras när uppgifter kommer från SCB för 31/12-2020 > 
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Tjänster som regleras inom RäddSam F  
(Uppräkna med 3 % vid taxejustering för 2021) 
 
 
% tjänst: (100 % = 1600 timmar, Kontoret = 140 %, löner från 2016) 
41200 kr x 1,4 (PO) delat med 165 ger 350 kr i timmen (371-2018), (382-2019), (393 kr 2020), 
(405 kr 2021) 
Följande har % tjänster 
Göran Melin – Samordnare 30 % 
Fredrik Björnberg – Operativt ansvarig 10 % 
Caroline Carlheim – Studierektor 60 % 
Pär Liljekvist – Lärande och olycksundersökning, 10 %  
Johan Rönmark – Förebyggande 10 % 
Thomas Ljunggren – Kansli – 20 % 
Erik Linnå – Verksamhetscontroller – 20 % 
Totalt: 2560 h á 405 kr = 1 036 800 kr 
 
Projektledare tjänst 
32500 kr x 1,4 (PO) delat med 165 ger 275 kr i timmen (292-2018), (301-2019), (310 kr 2020), 
(320 kr 2021) 
Ansvarig för uppdrag/projekt erhåller ersättning. 
För expertgrupp utgår ersättning enligt ovan. 
David Högberg – Rakel – 10 % (ej kontoret) 
Torbjörn Eliasson – Rakel – 5 % (ej kontoret) 
HRF, Mattias Wallsten m.fl. - Förebyggande – 10 % (ej kontoret) 
Totalt: 1266 h á 310 kr = 392 460 kr 
 
Servicepersonal 
26000 kr x 1,4 (po) delat med 165 ger 220 kr i timmen (234-2018), (241-2019), (248 kr 2020), 
(256 kr 2021). 
 
 
Tjänster enligt utlagd RäddSam F tid 
Medlemmar i projekten redovisar tid (inte ekonomisk ersättning) 
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Budget RäddSam F 
 

 Utfall Budget Budget  Anm 

 2020 2020 2021   
Intäkter      
  Kommunbidrag  1 100 000 1 105 000  3 kr/inv 2020 

  Utbildning   1 500 000 1 500 000   
  Jill o ledfordon  235 980 125 000  Jill utgår 2021 

  Ledning överg.   5 277 000  Ca 14,4/inv 2021 

Totala intäkter  2 835 980 8 007 000   

      
Kostnader      
 Övriga kostnader      
  Utkiken  49 000 49 000   
  Brandforsk  15 500 16 000   
  Annonsering  5 000 5 000   
  Info SOC  18 000 18 000   
  Hemsidan/IT  30 000 30 000   
  Karta  9 000 9 000   
  Rcb + ledning  120 000 5 277 000   
  Ospec  100 000 100 000   
  Jill o ledfordon  235 980 125 000   

      
     
  Kontoret  856 000 1 036 000   

  Projekt  355 000 440 000   

      

  Utbildning  1 500 000 1 500 000   

      

Totala kostnader  3 354 480 8 605 000   

      

Årets resultat  -518 500 -598 000   

      

      
Ingående balans       914 752          396 252       

      
Utgående balans  396 252 -201 748   

 

 


