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 Inledning  
Detta dokument redovisar hur ledning ska tillämpas inom Räddningstjänstsamverkan Småland 

Blekinge (RSB). Enligt lagen om skydd mot olyckor kap 1 §3 ska ”Räddningstjänsten 

planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas och genomföras på ett 

effektivt sätt.” En väl fungerande ledning är en förutsättning för ett effektivt resultat av 

räddningsinsatser.  

Utgångspunkten i denna ledningsdoktrin är gemensamt standardiserat synsätt på hur vi 

organiserar oss och etablerar ledning inom området men att vi samtidigt är flexibla när 

situationen så kräver. Därför krävs flexibilitet och att ledningsresursen anpassas så att den vid 

varje tillfälle är tillräcklig i förhållande till uppgiften/händelsen och räddningsinsatsen samt 

den händelseutveckling som man inte kan bortse från. Under olika faser kan ledningen därför 

behöva tillföras kompetens från skilda områden som stöd i ledningsverksamheten. 

Genom en enhetlig syn på ledning samt ett förtydligande av vad ledning innebär kan vi skapa 

tydlighet vid insatser vilket leder till bättre samverkan, resultat och skapa goda förutsättningar 

för att utbilda, fortbilda och utvärdera ledningsarbetet. Ledning innebär att vi arbetar med 

systemledning, insatsledning och uppgiftsledning kontinuerligt och i olika tidsskalor där dessa 

överlappar och stödjer de olika processerna.  

Systemet agerar vid flera olika typer av samhällsstörningar och då är ledningsarbetet inriktat 

för att hantera konsekvenser i samhället. Ledningsarbete utgör en komplex helhet av processer 

med flera aktörer inblandade. Denna komplexa helhet av processer kommer att få olika 

omfattning beroende på i vilka sammanhang samhället drabbas. Systemet agerar därmed inte 

bara i den enskilda räddningsinsatsen utan är hela områdets samlade resurs. 

 

 Syfte och Mål  
Syftet med den gemensamma ledningsdoktrinen är för att vårt område skall kunna hantera alt 

från enkla vardagshändelser till stora komplexa händelser tillsammans med en samsyn och 

samverkan.  

Målet med ledningsdoktrinen är att skapa rutiner för att på ett systematiskt sätt kunna nyttja 

hela områdets förmågor och befälsorganisationens potential. Genom att utgå från denna 

doktrin som grund så kan alla ta snabba välgrundade beslut om hur ledning skall bedrivas 

inom vårt område. En del olyckor passar bra in i de rutiner som här presenteras och 

arbetssättet kan då användas rakt av. Men många olyckor kommer inte ta någon hänsyn till de 

rutiner vi jobbar efter och anpassningar kommer då behöva göras. 
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 Struktur 
Ledningsdoktrin innehåller grundläggande principer som fastställs utifrån gemensamma 

ställningstagande och medverkande organisationers Handlingsprogram.  

Till ledningsdoktrinens olika kapitlen kopplas rutiner. Dessa rutiner fastställs på olika nivåer 

inom systemet beroende på beröringsgrad. 

Till rutiner tas det fram metoder och övningar med övnings PM för att kunna öva 

organisationen. 

Det innebär en dokumentplan enligt: 

Typ av dokument  Ansvarig 

Lagar Sveriges riksdag 

Föreskrifter, allmäna råd Myndigheter 

Nationell ledningsdoktrin MSB 

RSöS ledningsdoktrin Styrgrupp RSöS 

Avtal RSB Styrgrupp RSB 

RSB ledningsdoktrin  Styrgrupp RSB 

Rutiner och metoder Styrgrupp RSB, Räddningschef, ansvarig 

chef. 

Övningar med övnings PM Operativt ansvariga och Övningsansvariga 
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 Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSöS) 
Räddningscheferna i delar av Sörmland, Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och 

Jönköpings län har under våren 2019 inlett ett samarbete som benämns Räddningsregion 

Sydöstra Sverige, RSöS. Bakgrunden är det goda samarbete som etablerades mellan dessa län 

under sommaren 2018 och inledningen på 2019. RSÖS ingår i det etablerade samarbetet i 

södra Sverige tillsammans med Skåne, Västra Götaland, Hallands län och Bergslagen. 

Erfarenheterna från främst omfattande skogsbränder men även andra olyckor visar på behovet 

av en samordning mellan de regionala räddningstjänstsamarbetena. Denna typ av samarbete 

framhålls också av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som nödvändig för 

att möta utmaningar vid större händelser. 

 

 RSÖS ledningsmodell 
RSÖS är en sammanslutning av tre räddningstjänstsamverkans system. 

Inriktning och samordning nås för RSÖS genom aktörs gemensamma överenskommelser, dvs 

ingen aktör bestämmer över de andra formellt. Denna nyans i systemdimensionen inflytande 

utgör en del av det aktuella systemets avgränsning. Beskrivningen har sin utgångspunkt i 

förutsättningarna för inflytande med just skillnaden ur ett legalt perspektiv gentemot ett 

räddningsledningssystem. Systemdimensionen ”förutsättningar för inflytande på nyttjandet av 

resurser” med kravet på hög grad av dispositionsrätt av resurser gäller inte för RSöS. 

Räddningsledningssystem som agerar tillsammans ska inte betraktas som ett större 

räddningsledningssystem eftersom ett räddningsledningssystem bygger på tillgång till formell 

styrning av samtliga räddningsinsatser inom ett geografiskt område och med dispositionsrätt 

över ingående resurser i pågående räddningstjänstverksamhet 

Omfånget för sammanslutningen blir geografiskt sett större än vad de tre ingående 

räddningsledningssystem täcker. 

De tre räddningsledningssystemen knyts samman för att medverka till att försörja med 

kompetens och resurser både till sig själva inom RSÖS men även till andra 

räddningsledningssystem. Detta gäller även när RSÖS blir mottagare av resurser. 

 

 RSöS system som leder system 
Systemomfånget blir alltså de resurser som man går samman kring att hantera och de 

räddningstjänster som ingår i samarbetet. Omfånget fastställs ur vilka perspektiv som man 

hjälper varandra med, Exempel kan vara: 

• vilka geografiska delar som berörs, 

• vilka aktörer som ingår och  

• vilka specifika typer av resurser som avses.  

• vilken typ av ledning som avses 
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• övergripande ledning, 

• kontinuerlig samverkan över tid ex genom ledningscentraler 

 

 Samverkansmodell inom RSöS 
Modellens avsikt är att skapa ett livsdugligt ledningssystem som med tillräckligt stora resurser 

kan agera vid de flesta händelser i hotskalan. Grunden är att vara kraftfulla i den 

skadeplatsnäraledningen. 

Inriktnings och prioriteringsfunktion (IPF) är tilldeald enligt schema en av de vakthavande 

räddningscheferna som har det som en tillika funktion att sammankalla och leda den operativa 

ledningsgruppen. Den operativa ledningsgruppen ska samverka med övriga aktörer såsom ex. 

Länstyrelse på lämpligt sätt.  

 

Schematsik bild hur Räddningssamverkan RSÖS är uppbyggd  

 

 IPF kontra/förhållande till ledningssystem Småland-Blekinge. 
Inriktning och prioriterings funktionen (IPF) för RSÖS är en tillikauppgift som roterar mellan 

ett antal räddningschefer när de har beredskap inom räddningsregionen. Syftet med 

funktionen är att utgöra en kontaktpunkt s.k. single point of contact vid behov av resurser från 

eller till regionen i samband med stora och allvarliga händelser, t.ex. som i samband med de 

stora skogsbränderna 2018. 

IPF-funktionens avsikt är inte att ersätta någon eller ersättas av någon av de andra funktioner 

som respektive ledningssystem omfattar. IPF skall betraktas som ett ”kitt” och brygga för att 

andra regioner eller MSB:s tjänsteman i beredskap inte skall behöva kontakta ett antal 

räddningschefer i beredskap utan en kontakt med IPF RSöS räcker. IPF-initierar därefter 
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kontakt eller möten med de regionala beslutsfattarna som har ansvaret i respektive 

ledningssystem. Motsvarande gäller när det uppstår behov inom RSöS som kräver kontakt 

med andra regioner eller MSB för att be om hjälp med resurser eller specialförmågor 

Inom ledningsgruppen för RSÖS har VRC uppdraget för att samordning, samsyn eller erhålla 

mandat sker utifrån den räddningstjänstsamverkan man representerar genom bla möten med 

räddningschefer inom systemet, dagliga kontakter och tidigare erfarenheter.  IPF funktionen 

kan vid vissa tillfällen skapa samordning, samsyn eller erhålla mandat genom möten med 

samtliga räddningschefer inom RSöS.  
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 Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) 
Samarbetet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem med övergripande 

ledning för ingående Parter men även att utveckla övrigt sammarbete. Syftet är att 

åstadkomma en ökad förmåga att leda kommunal räddningstjänst utifrån kommunens ansvar 

enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap § 2. 

Räddningschef 

Kommunen har uppdrag att enligt 1 kap. 2 § LSO bedriva räddningstjänst. För styrning av 

utryckningsverksamheten ska det finnas en räddningschef (RCH). Av 3 kap 16 § LSO 

framgår: ”I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att 

räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen får uppdra åt någon som är 

behörig att vara räddningsledare att fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av 

räddningschefen eller räddningsledaren”. 

Styrgrupp 

Arbetet inom Räddningssamverkan Småland-Blekinge styrs av en styrgrupp som består av 

respektive räddningschefer i området. Samarbetet ska sträva efter att utveckla även annat 

samarbete inom räddningstjänstens verksamhetsområde. 

Styrgrupppens arbetsutskott 

Till styrgruppen finns det ett arbetsutskott med 1-3 representerade räddningschefer per län 

som bereder ärenden och tar fram beslutsunderlag inför styrgruppsmöten. Även specifika 

arbetsuppgifter kan delegeras till arbetsutskottet.  
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  Principiella utgångspunkter för ledning 
Genom att ha principiella utgångspunkter i vårt system förenklar vi och ger stöd för våra olika 

roller inom systemet hur man skall tolka olika händelser då det inte på förhand går att förutse 

alla olika typer av händelser och dess utformning.  

Projektet enhetligt ledningssystem (ELS) som myndigheten för samhällskydd och beredskap 

(MSB) har drivit för att användas som en handbok för att möta föreskriften MSBFS 2021:4 

som beskriver hur ledningen skall utformas. Det tydliggör att en grundläggande utgångspunkt 

är det drabbade sammanhanget och där gemensamma grunder för ledning vid 

samhällsstörningar utgår från att kärnan i det som ska värnas är samhällets skyddsvärden och 

såväl individens som samhällets och nationens säkerhet.  

• Vi tillämpar närhets principen vid beslut och utgår från bottom to top för att skapa en 

delaktighet i systemet och dess närhet för de som känner till de lokala 

förutsättningarna bäst.  

• Vi strävar att alltid säkerställa så bra som möjlig förmåga och täckning över hela 

området, där vi tar hjälp av våra resurser för att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för räddningsinsatser inom hela området. Tillsammans är vi starka och 

slagkraftiga.   

• Vi strävar för att utveckla alla ingående räddningstjänsternas förmåga och samarbete 

inom området.  

• Vi strävar för att samarbeta för att utveckla och förbättra samarbetet med andra 

ledningssystem för att stärka hela räddningstjänstverksamheten oberoende av 

geografiska gränser.    
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 Ledningsplan 
Enligt MSBFS 2021:4 skall Ledningssystemets utformning och hur ledningssystemet ska 

användas för ledning av räddningstjänst ska fastställas och dokumenteras. Ytterliga 

beskrivning om vad som skall beskriva och dokumenteras finns i ELS och dess handbok. 

Denna ledningsdoktrin tar avstamp för att ligga som grund för hur vi ser på ledning och 

planerar för att kunna nyttja den över händelser som kräver ledning.  

 

 Krav 
Ledningsplanen ska uppfylla intentionerna med Lagen om skydd mot olyckor 20003:778 

(LSO), föreskriften MSBFS 2021:4 samt upprättat avtal Räddningssamverkan Småland-

Blekinge.  

 

 Räddningstjänstverksamhet 
Lagen om Skydd mot Olyckor anger att kommunen ska ha en ändamålsenlig verksamhet för 

räddningstjänst (LSO 1 kap. 3 § och 3 kap. 7 §) som hanterar de räddningsinsatser som 

uppstår inom kommunen, det vill säga en verksamhet för att bedriva kommunal 

räddningstjänst i egen regi eller som organisation med någon annan.   

För att kunna skapa ett gemensamt räddningsledningssystem för kommunal räddningstjänst 

behövs en gemensam inramning för vad ledningssystemet är och i vilket sammanhang det 

verkar.  

Dessa system tillsammans andra styrsystem syftar till att skapa inriktning och samordning för 

hur räddningsinsats skall bedrivas och kunna hantera de olika scenarion och anpassa ledning 

och användning av räddningsresurser i förhållande till de risker och händelser som finns.  
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 Ledningssystemets utformning och omfattning. 
RSB är ett gemensamt ledningssystem med formella styrningsmandat. Det har ansvaret för att 

bedriva kommunal räddningstjänstverksamhet i det geografiska ansvarsområdet som har en 

gemensam ledning.  Systemet ansvarar för samtliga räddningsinsatser av olika art och 

beredskap. Systemet RSB har fullständig dispositionsrätt över resurserna i det geografiska 

ansvarsområdet. 

 

 

Schematisk bild över räddningssamverkan Småland-Blekinge  

 

 Skyddssvärden 
En olycka påverkar olika delar av samhället och samhällsaktörer bidrar med åtgärder för att 

möta olika behov i syfte att skydda samhällets skyddsvärden.  

De skyddsvärden som systemet RSB är satt att beakta är: 

• Människors liv och hälsa 

• Samhällets funktionalitet 

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Miljö och ekonomiska värden 

• Nationell suveränitet 

Inom begreppet skyddsvärden ligger många olika samhällsaktörers olika uppdrag och 

lagstiftningar som ska skydda samhället och säkerställa dess funktionalitet. Därför skall alltid 

en samverkans ske med berörda aktörer för att skapa förutsättningar att påverkan på samhället 

skall utebli eller bli så liten som möjligt. Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen 
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uppdraget att bedriva kommunal räddningstjänst som innebär att rädda människor, egendom 

och miljö. 

 

 Övergripande värderingar 
Inte i någon av RSB:s kommuner finns tillräckligt med resurser för att ensamma klara alla 

typer av händelser och framför allt inte de som tar tid eller har hög komplexitet. Genom 

samverkan blir vi effektivare och kraftfullare i vår strävan att shög kapa trygghet och säkerhet 

för de som verkar, bor och vistas i vårt område. Genom samverkan möjliggör vi även att 

specialresurser och specialkompetens kan utvecklas och komma alla till del. 

Vi har övergripande värderingar som skall genomsyra våra olika räddningstjänster och 

samarbete där det drabbade sammanhanget är en av de viktigaste utgångspunkterna.   

• Vi finns till för att hjälpa de som behöver hjälp och inte har förmåga att hantera en 

LSO situation själva.  

• Tillsammans är vi slagkraftigare och har en större möjlighet att hantera stora 

komplexa- samt flera samtidiga LSO händelser.  

• Våra ledningsteam är professionella i sitt uppdrag 

• Vi är en del i våra kommuner och stödjer dom i sitt uppdrag.  

• Vi är en del i blåljusfamiljen och stödjer dom i sitt uppdrag. 

• Vi är en lärande organisation som utgår från kunskap.  

• Vi är ödmjuka och öppna för att förbättra oss.  

Som räddningspersonal i en kommun eller operatör på SOS är du en del av systemet RSB och 

jobbar för våra gemensamma värderingar. 

Uppdraget 

Vissa saker är smart att gå ihop om, det är inte rimligt alla har varsin special resurs. I vårt land 

har vi valt att ha många gemensamma funktioner i samhället, t ex räddningstjänst. Det är 

därför en självklarhet att ha den enskilde, ibland personifierad som ”Greta” i fokus när vi 

bedriver vår verksamhet. För Greta är det att få hjälp som är det viktigaste och inte exakt 

vilken aktör som är tillämplig. Vi ställer oss på Gretas sida och försöker ge Greta den hjälp 

hon behöver. 

Lagen är spelregler men inte ramen för spelplanen. Ibland används räddningstjänst som en 

beskrivning av vårt verksamhetsområde. Räddningstjänst är egentligen bara ett verktyg vi har 

till förfogande när vi skall hjälpa människor, räddningstjänst ingår bland spelreglerna. 

Ramen för spelplanen kan definieras på olika sätt och här kan uppdraget kan se olika i olika 

kommuner. Så långt det är möjligt skall vi ha en gemensam syn på uppdraget, men även 

respektera lokala variationer. 
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Räddningstjänsten är en ingång till kommunernas säkerhetsarbete och krisledning. Det är 

naturligt att vi i all verksamhet bevakar våra kommuners intressen och är en del i 

kommunfamiljen. 

Polis, ambulans och räddningstjänst alla är vi en del i en helhet, blåljusfamiljen. Det är 

naturligt att samverka och att bevaka varandras intressen i gemensamma frågor. 

Genom att RSöS utgör en av de största sammanhållna regionerna för räddningsinsatser kan vi 

hjälpa till även i andra geografiska områden än vårt eget, utan att vår beredskap sätts ned 

Professionalism 

Grunden till vårt yrke är hjälpa. Om någon behöver hjälp så skall hjälp ges, antingen kan vi 

hjälpa till med våra resurser eller så ser vi till annan myndighet/organisation ger den hjälp 

som behövs. Vår primära uppgift är att stå på den hjälp behövandes sida. 

En professionell organisation kännetecknas av god kompetens hos medarbetarna och bra 

kvalitet på utrustning samt en god ledning. Nivån på kompetensen och kvaliteten på 

utrustningen skall stå i proportion till verksamheten vi har att uträtta. Vi skall vara tillräckligt 

bra på vårt uppdrag. 

Vid nödläge så är oftast det viktigaste för den drabbade att någon kommer fort. För den som 

drabbats av nödläget är det oftast underordnat vilken typ av enhet det är eller vilken 

organisation som kommer till undsättning. Vår grundprincip bör därför vara att snabbaste 

enhet med rätt förmåga från räddningstjänsten påbörjar räddningsarbetet och att relevanta 

resurser tillförs räddningsarbetet efter behov. 

Målsättningen med alla räddningsinsatser är att skadeutvecklingen skall brytas snarast efter att 

räddningstjänsten anlänt. Detta skall beaktas vid såväl val av styrkeuppbyggnad, taktik och 

metodval. Bränder skall under normala förhållanden alltid släckas för att möjliggöra utredning 

och för att det ligger i den allmänna förväntningen på räddningstjänsten att så sker. 

Vår verksamhet bygger mycket på svåra bedömningar där stora mänskliga, miljömässiga och 

ekonomiska värden kan stå på spel. Eftersom vi ofta saknar fullständigt beslutsunderlag gäller 

försiktighetsprincipen. "Du skall vara den förste som misstänker att något är fel och den siste 

som är övertygad om att det inte är det" Denna ”nollfelsstrategi” får inte tolkas som att vi inte 

accepterar mänskliga eller tekniska fel i vår verksamhet, utan mer att vi skall gå så långt som 

är möjligt och skäligt för att undvika fel. Därför är nekande beslut, dvs beslut om att inte leta 

längre efter en misstänkt olycka eller bedömningar om att vår organisation inte skall ingripa, 

alltid en normativ fråga. Sådana beslut fattas av räddningschefen eller den som 

räddningschefen delegerat detta beslut till. Om räddningstjänsten larmas till ett nödläge eller 

misstanke om nödläge så åker alltid minst en enhet fram även om information om att hjälp 

inte behövs tillkommer. Bittra erfarenheter från att sådan information kan vara felaktig finns 

och sådana misstag ska vi undvika. Genom att alltid åka fram för att undersöka och bedöma 

kan vi minska risken för att ta beslut som kan påverka människor, ekonomi och miljö 

negativt. Som befäl är du en del i ett större system och ser till den enskilde, samhällets och 

systemet bästa där vi agerar professionelt. Ytterst är det räddningschefen som har att leda 
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räddningsinsatsen och säkerställa att vi genomför den enligt de krav som finns. Du som befäl 

har en delegation som ger befogenheter och ansvar, men ställer också krav på utförande, 

dokumentation och information uppåt i systemet. Som hjälpare kommer man ofta direkt in i 

olika människors privata sfär, det ställer stort krav på respekt för olika människors olika 

värderingar och syn på hjälpen som vi mäste ta hänsyn till. Som SOS-operatör, befäl och 

medarbetare skall vi uppträda professionelt och helt neutralt avseende värderingar om bland 

annat religion, kultur/etnicitet, sexuell läggning, social status och genus. Vid räddningsinsats 

skall vi även uppträda professionellt och neutralt samt ge hjälp oavsett vem som bär skuld till 

händelsen. Respekten för olika värderingar gäller även gentemot andra organisationers 

värderingar och synsätt. I vår roll har vi stora befogenheter och makt därför är det viktigt att 

vi hantera dessa med omsorg och försiktighet. Ofta är de vi möter vid olyckor och bränder 

utsatta för traumatiska situationer och stress eftersom de befinner sig i en ovan situation som 

de kan ha svårt att hantera. Det är därför extra viktigt att agera med stor ödmjukhet och med 

respekt för det övertag tjänsterollen innebär mot enskilda. 

Lärande 

En bra organisation kan alltid bli bättre! Det är farligt att som organisation luta sig tillbaka 

och vara nöjd och tilfreds med tillvaron och inte sträva frammåt. Vår omvärld förändras 

ständigt och det gäller att hela tiden utvecklas med den för att kunna möta förändringar i den. 

Vi strävar alltid efter att bli bättre. 

Vi skall vara en lärande organisation som vågar ifrågasätta och dra erfarenheter av vad vi 

gjort och vad vi kan göra bättre. Vi måste då också våga pröva nya metoder och tekniker vid 

insatser för att kunna jämföra och förbättra. Men vi måste också beakta att vi inte alltid kan 

öva i fult realistiska förhållande utan i moment under kontrollerad former vilket innebär att vi 

måste ställa krav på att kunna lära och ta in oss av erfarenheter och forskning.  En 

förutsättning för en lärande organisation är prestigelöshet och lyhördhet för åsikter från andra 

i samband med en räddningsinsats. Olycksutredning, insatsutvärdering och ”bättre rutiner” 

hos oss är exempel på instrument att använda för lärande. 

En förutsättning för att skapa klimat för lärande är att utredningar och förbättringsåtgärder 

inte uppfattas som om man försöker skuldbelägga utan att ta lärdom av. Dels måste vi ha ett 

öppet samtalsklimat och högt till tak men även tolerera konstruktiva synpunkter från varandra, 

vidare måste utvärderingar och utredningar utformas så de inte blir skuldbeläggande utan 

lärande. 

För att få erfarenheter som görs oss bättre till nästa situation måste stor kraft läggas på 

dokumentation och datainsamling. Dokumentation ses ibland som något onödigt och 

byråkratiskt men är en viktig del i att kunna samla lärdommar för vår utveckling men även för 

att kunna användas i att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt. Som befäl skall du se 

dokumentation som en helt naturlig och viktig arbetsuppgift i det dagliga arbetet. 
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 Hur befogenheter är fördelade 
En förutsättning för systemet är att ingående räddningstjänster och dess räddningschefer väljer 

att delegera beslutsmandat till systemet och VRC som högsta beslutsfattare. Denna delegation 

behöver vara i förhand dokumenterad och känd.  

De samlade räddningstjänstresurserna ställs till systemets förfogande för att kunna nyttjas 

utifrån den risk och hotbild som finns inom systemet just nu. Vi tillämpar så kallad gränslös 

räddningstjänst vilket innebär att alltid snabbaste räddningsresurs med rätt förmåga larmas 

utan hänsyn till geografiska gränser för att säkerställa att hjälp kan ges så snabbt som möjligt. 

Med räddningstjänstresurser avses de enheter och resurser som definierats i kommunernas 

handlingsprogram för att bedriva kommunal räddningstjänst utifrån kriterier i lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor 1 kap §2 med ändringar (SFS 2020:882). Detta ger förutsättningar för 

resursstyrning för att optimera genomförandet av samtidiga räddningsinsatser och beredskap 

produktionen i hela området utifrån risk och hotbild som föreligger. Detta åstadkoms genom 

avtal därom. 

Delegationen bör omfatta bland annat mandat utifrån lag om skydd mot olyckor men även 

personal och arbetsmiljöfrågor. 

5.6.1 Mandat 

Med mandat avses rätten att fatta beslut eller att vidta olika typer av åtgärder. När det gäller 

beslut måste man skilja mellan kommunala delegationsbeslut och beslut av räddningschef 

eller räddningsledare som är direkt grundade på räddningstjänst enligt LSO. Vidare kan 

mandat också innebära att agera och fatta s.k. verkställighetsbeslut, dvs. att bestämma och 

genomföra olika åtgärder för att omsätta olika delar av räddningstjänstens uppdrag genom vad 

som ofta benämns faktiskt handlande. Att någon har getts mandat innebär att någon har 

befogenhet, dvs en rätt att agera genom att fatta beslut eller vidta olika åtgärder och med dessa 

mandat följer även skyldigheten att agera när det behövs. 

Mandat innebär alltså såväl skyldigheter som befogenheter. 

5.6.2 Ram 

Med ram avses till vilken grad något får göras eller beslutas om. En given ram preciserar vilka 

befogenheter som utpekade befattningshavare har i en given situation. En ram kan därför 

innebära att man sätter en gräns för något. Innehållet i en ram kan beskrivas i olika teman 

(”sakområden”). Exempel på sådana kan vara, normativa utgångspunkter, ekonomi, avsikter 

och målsättningar med räddningsinsatser, resursramar för insatser och beredskap. 

5.6.3 Beslutanderätt för det gemensamma ledningssystemet 

Räddningstjänster i avtalssamverkan inom RSB har driftansvar för ledningssystemet inklusive 

VRC-funktionen och ska säkerställa att den överförda beslutanderätten hanteras av VRC. För 

att möjliggöra utövande av den övergripande ledningen utformas delegeringarna så att 

samtliga Räddningschefer (RCH) som ingår i avtalssamverkan är uppdragsgivare för VRC 

och att räddningschefen i respektive kommun eller organisation därigenom kan påverka 

ramen för genomförandet av uppdraget. Genom denna ordning kan räddningschefen (RCH) 
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påverka hanteringen vilket är en förutsättning för dennes möjligheter att ta ansvar för 

verksamheten i den eller de kommun som denne är räddningschef i. 

Respektive räddningstjänsts räddningschef (RCH) ska ha mandat för det som berör 

bedrivandet av utryckningsverksamheten. Utöver det som regleras genom räddningschefens 

(RCH) ansvar behöver mandatet innefatta även att kunna besluta om de delar som avser 

kommunens delegation i LSO och där det av LSO framgår att det är kommunen som har 

beslutanderätt och inte räddningschefen eller räddningsledaren.  

Förbundsdirektören eller annan förvaltningschefs vidaredelegering (av nämndens delegation 

enligt 7 kap 1 § och 6 § kommunallagen) ska därför tillgodose att räddningschefen har mandat 

att även besluta om de delar som avser kommunens delegation i LSO och som berörs av detta 

avtal. Räddningschefen får på detta sätt även delegation att besluta om styrande dokument och 

möjligheter att följa upp och påverka ramarna för vakthavande räddningschef (VRC). Genom 

denna reglering skapas ett gemensamt ledningssystem med ett anpassningsbart arbetssätt 

gentemot behovet i stunden. 

Vid i förväg kända hot som kan resultera i räddningsinsatser (exempelvis höga 

brandriskvärden, vädervarningar från SMHI osv.) är grunden att respektive räddningschef 

ansvarar för planering och organisering av sin organisation för att bemöta hotet på bästa sätt. 

Sådan planering kan exempelvis vara att förstärka bemanningen på någon station, göra 

förberedande åtgärder i terrängen osv. Planeringen kan även omfatta planer ihop med 

kommunen eller annan aktör, exempelvis stöd åt hemtjänst med bandvagn osv. VRC ansvarar 

i sådana lägen för planering av hur inträffade händelser bäst hanteras utifrån givna 

förutsättningar. Respektive organisation måste därmed rapportera till VRC hur deras 

respektive förberedelser ser ut. Finns respektive räddningschef, eller av denne utsedd person, 

inte anträffbar ansvarar dock VRC även för räddningschefens planering.  

Exempel på gränsdragningar: 

• I en kommun ska det vara ett stort publikt evenemang. Räddningschefen i kommunen 

beslutar att förstärka närmaste station med en extra styrka under tiden evenemanget 

pågår. Aktuell räddningschef beslutar då hur denna styrka får användas och lämnar 

instruktioner till VRC, exempelvis styrkan får inte flyttas för att täcka annan 

beredskap men kan nyttjas vid insatser ifall behovet finns, eller styrkan får inte nyttjas 

till något annat än inträffade händelser på evenemangsområdet över huvud taget. 

• En släckbil måste tas ur drift på grund av ett fel, hanteras det som åtgärder som skall 

hanteras inom ordinarie verksamhetsrutiner och lokal räddningschef ansvarar för att få 

in ersättningsbil eller annan åtgärd. Inträffar det däremot plötsligt och inte kan lösas 

inom ordinarie verksamhetsrutiner och genererar en störning i systemet måste det 

meddelas systemet för att tas i beakning. VRC kan då ta beslut om att den stationen får 

en sämre förmåga eller beakta risk och hot bild över ett större område för att prioritera 

geografisk placering av förmågorna. Alla förändringar i förmågan skall rapporteras 

vidare för att hela tiden väga in systemets förmåga. 
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• SMHI varnar om att det ska komma kraftigt snöfall om tre dagar. Lokal räddningschef 

ansvarar då för att hålla en dialog med kommunerna om vilket behov av stöd som 

finns utifrån det lokala ansvaret. Lokal räddningschef och lokal kommunledning 

beslutar att räddningstjänsten ska förbereda sig på att stödja kommunen med ökad 

förmåga bandvagn ifall behov uppstår. Räddningschefen beslutar att ställa iordning 

och ev. placering på en av bandvagn. VRC kan inte i detta läge besluta att flytta 

bandvagnen till annan kommun för att ha bättre ”täckning” med bandvagn. 

5.6.4 Beslutande rätt för ledningssystemet 

Den kontinuerliga styrningen av räddningsinsatser och beredskapshanteringen sker genom 

vakthavande räddningschefs (VRC:s) försorg med hjälp av ledningsfunktionerna i det 

gemensamma ledningssystemet. 

Enligt Avtalet och kommunens delegationsbeslut är räddningschefen (RCH) uppdragsgivare 

till vakthavande räddningschef (VRC) som leder den pågående utryckningsverksamheten för 

samtliga räddningstjänster som ingått avtal  

Räddningschefen (RCH) kan återta sina mandat helt eller delvis från vakthavande 

räddningschef (VRC). 

Beslutanderätten omfattar de mandat som behövs för att kunna larma och utöva övergripande 

ledning av utryckningsverksamheten enligt LSO i enlighet med avtalet, såsom att besluta om: 

• tillämpning av organisationens, (exv. utryckningsverksamhetens uppdrag) roll, 

• medverkan i andra myndighets uppdrag enligt 6 kap 7 - 8 §§ LSO, eller annan aktörs 

uppdrag enligt direktiv från respektive Part, 

• att räddningsinsats ska startas eller inte startas, 

• uppdra befäl att agera som räddningsledare  

• såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar för räddningsinsatser, 

• avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna, 

• att begära och bevilja hjälp till och från annan aktör, 

• att företräda hela området gentemot annan aktör (samverka), 

• prioriteringar mellan flera samtidiga behov av resursanvändning, 

• Beredskapshållning inom hela området där inriktning är att skapa bästa möjliga 

beredskap över hela området utifrån risk- och hotbild, 

• förberedande åtgärder vid förhöjd riskbild i området, 

• tillämpning av ingående avtal om uppdrag som utförs av respektive 

Part/räddningstjänst. 
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Räddningschefen ansvarar för att i förväg utse personer som kan träda in i rollen som 

räddningsledare (RL). 

Räddningsledare (RL) leder genomförandet av enskild räddningsinsats på uppdrag av 

vakthavande räddningschef (VRC). Vilka funktioner som är räddningsledare vid olika 

tillfällen fastställs av räddningscheferna. 

Genom LSO har räddningsledaren (RL) mandat (skyldigheter och befogenheter) vid 

genomförande av räddningsinsats och även vakthavande räddningschef (VRC) har dessa 

mandat med utgångspunkt i att räddningsledare utgår från räddningschef (RCH) (se tidigare 

text). 

VRC, VB och LB är behöriga befattningshavare på larmcentralen och samtliga är presumtiva 

räddningsledare inom det geografiska området som systemet fogar över. De har också mandat 

att ta beslut om att inleda eller inte inleda räddningsinsats inom hela det geografiska området. 

Vakthavande räddningschef har mandat att organisera och anpassa ledningsarbetet under 

händelser. Vakthavande räddningschef (VRC) kan vid behov även bemanna 

ledningsorganisationen med ytterligare befattningshavare och fördela delar av uppdraget för 

att anpassa ledningsarbetet gentemot behovet i stunden. 

Den övergripande ledningen ska bedriva omvärldsbevakning för att vid behov vidta åtgärder 

vid förhöjd riskbild i området. 

Den övergripande ledningen svarar också för samordning mellan pågående räddningsinsatser 

och beredskapshållningen. 

5.6.5 Räddningschef (RCH) 

Med Räddningschef (RCH) avses den enskilde befattningshavare som respektive kommun 

(eller kommunalförbund) utsett och som har ett övergripande ansvar för att ordinarie 

utryckningsverksamhet ska vara ändamålsenligt ordnad (3 kap 16 § LSO) över tid och som 

ytterst ansvarar för styrningen av bedrivandet av kommunal räddningstjänst (1 kap 2 § LSO). 

5.6.5.1 Räddningschef (RCH) – Vakthavande räddningschef (VRC) 

Räddningschefen (RCH) som enskild befattningshavare har hela tiden det övergripande 

ansvaret för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. En vakthavande räddningschef 

(VRC) ombesörjer den delen av räddningschefsuppdraget som innebär en ständig 

tillgänglighet för att kontinuerligt säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 

gentemot det som pågår i samhället för stunden. I praktiken innebär detta att vakthavande 

räddningschef (VRC) svarar för den kontinuerliga styrningen och har normalt ett fokus just nu 

och på de kommande sju dagarna (dvs. det pågående och med en framförhållning på ca 7 

dagar – benämns ”innevarande vecka”). Den kontinuerliga styrningen och 

omvärldsbevakningen utförs av vakthavande räddningschef (VRC) med hjälp av VB. LB och 

personal på LC. Även representanter för respektive Part/räddningstjänst samt Regionala 

insatsledare (RIL) deltar i ledningsarbetet inklusive stabsarbete. Parterna kan vid behov 

bemanna särskild stab inom sin organisation.  
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Vakthavande räddningschef (VRC) svaras som uppdragsgivare för den kontinuerliga 

styrningen av utryckningsverksamheten dvs. hanteringen av pågående räddningsinsatser och 

beredskapshållning, inom de ramar som RCH givit i styrande dokument eller ger till VRC vid 

förändringar i risk- och hotbild eller vid olyckor eller andra händelser. Uppdraget omsätts 

också genom beslutsmandat (styrdokument) till övriga ledningsfunktioner. 

I vakthavande räddningschefs (VRC:s) uppdrag ingår att säkerställa att tillräckliga 

förberedelser vidtas då annalkande risk- och hotbilder leder till att det kan vara nära 

förestående att händelser av en viss art inträffar. Kompletterande åtgärder, utöver det som 

finns förberett av respektive räddningstjänst, kan behövas för sådana typer av 

räddningsinsatser som kan uppstå till följd av den specifika risk- och hotbilden som är nära 

förestående. Genom att säkerställa att åtgärder vidtas för dessa förhållandevis akut uppkomna 

behov av förberedelser blir utryckningsverksamheten ändamålsenligt organiserad i 

förhållande till det aktuella behovet i stunden. 

Tillgången till en vakthavande räddningschef (VRC) fråntar inte att räddningschefen (RCH) 

har ett överordnat ansvar vilket bland annat innebär att räddningschefen (RCH) behöver skapa 

förutsättningar för vakthavande räddningschef (VRC) att bedriva ledning och uppföljning av 

räddningsinsatserna. Med detta följer att räddningschefen (RCH) vid behov har att besluta om 

inriktning och följa upp vakthavande räddningschefs (VRC:s) agerande. I vissa situationer 

kan räddningschefen (RCH) behöva justera i de ramar som givits i förväg. Vid exempelvis 

ansträngda situationer över tid behöver ordinarie räddningschef (RCH) särskilt följa upp 

ramar och förutsättningar för ledningssystemets funktionalitet. Exempelvis klarar inte den 

övergripande ledningen framförhållningen på ca 7 dygn (se ovan) i dessa situationer och 

berörda räddningschefer (RCH) behöver då i större utsträckning ta ansvar för förberedelser de 

näst kommande dygnen, vilket lämpligen sker i samråd mellan samtliga räddningschefer 

(RCH) för samverkande räddningstjänster. Dessa situationer hanteras vanligtvis via dialog 

med samtliga räddningschefer (RCH) som företräder de Räddningstjänster som ingått Avtal 

om larm och övergripande ledning. I det fall VRC behöver ha en inriktning för hanteringen 

från samtliga räddningschefer som ingått avtalssamverkan behöver dessa komma överens om 

den gemensamma inriktningen för att samtliga räddningstjänsters utryckningsverksamhet ska 

kunna ledas gemensamt. Vidare kan ledningsorganisationen behöva utökas (”skalas upp”) och 

försörjas med ledningspersonal för att säkra funktionaliteten över tid.  

Räddningschef kan vid semester eller annan frånvaro ersättas av en tillförordnad (Tf RCH) 

eller ställföreträdande räddningschef (Stf RCH). 

5.6.5.2 Räddningschef (RCH) – Räddningsledare (RL) 

Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut 

som enligt LSO ska fattas av räddningschefen eller räddningsledaren. Om inte något annat 

anges i uppdraget får den som har fått ett sådant uppdrag i sin tur uppdra åt någon annan som 

är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut enligt LSO. Detta innebär att styrningen av 

enskilda räddningsinsatser utgår från möjligheten att uppdra åt någon att vara 

räddningsledare. Det är i denna ordning (”att uppdra”) som styrningen för pågående 

räddningsinsatser har sin utgångspunkt. Följande skrivning ligger till grund för tolkningen om 
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denna styrningsmöjlighet; ”Räddningschefen kan uppdra åt någon som är behörig att vara 

räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för verksamheten. Den utsedde 

räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och anvisningar som räddningschefen 

ger” (Ur prop. 2002/03:119). Avtalet reglerar denna styrning genom att ledningssystemets 

vakthavande räddningschef (VRC) har att utföra denna del (pågående styrning av 

räddningsinsatser) av räddningschefens (RCH:s) uppdrag. 

Räddningschefen uppdrar någon att vara räddningsledare enligt LSO. De brandbefäl som 

utsetts i förväg att vara räddningsledare i den egna kommunen är även utsedda att utöva 

räddningsledarskap i övriga kommuner inom området. Det är den lokale räddningschefen som 

avgör när nedanstående kompetenskrav är uppfyllda för ett befäl. I de fall befälets kompetens 

avviker från kraven ska samråd ske med övriga berörda räddningschefer. 

5.6.6 Vakthavande räddningschef (VRC) 

Med vakthavande räddningschef (VRC) avses den funktion som ständigt finns tillgänglig (i 

beredskap dvs. geografiskt rörlig och inte ständigt på LC). Vakthavande räddningschef agerar 

med räddningschefen (RCH) som uppdragsgivare i syfte att ett räddningschefsmandat ska 

finnas tillgängligt kontinuerligt. Vakthavande räddningschef (VRC) bemannas av olika 

befattningshavare vid olika tidpunkter enligt schema, men det finns endast en person i tjänst 

som VRC för ledningssystemet som helhet i stunden. Genom att uppdra åt en vakthavande 

räddningschef (VRC) att ombesörja den kontinuerliga hanteringen behöver inte ordinarie 

räddningschef (RCH) ha samma krav på sin tillgänglighet med direkta kontaktmöjligheter i 

tidskritiska situationer. 

5.6.6.1 Vakthavande Räddningschef (VRC) – Räddningsledare (RL) 

I det följande beskrivs bakgrunden till att räddningsledare (RL) agerar på uppdrag av VRC. 

För att sätta in detta i sitt sammanhang beskrivs utgångspunkter från LSO och dess 

proposition (Prop. 2002/03:119). Därav används begreppet räddningschef men ska enligt 

föregående rubrik läsas ”via vakthavande räddningschef (VRC)” beträffande tillämpning i 

ledningssystemet. 

Räddningschefen (RCH) uppdrar åt behöriga att vara räddningsledare (presumtiva RL) i 

förväg. De som erhållit delegation bemannar olika ledningsfunktioner och som vid start av 

räddningsinsats etableras och träder in i rollen som räddningsledare (RL) för enskild 

räddningsinsats. Den som leder en enskild räddningsinsats (RL) arbetar då på uppdrag av 

vakthavande räddningschef (VRC) och inom de ramar som denne ger, i det pågående 

genomförandet för att åstadkomma effekt på olika händelser. 

VRC ska skapa förutsättningar för genomförandet av räddningsinsatserna och följa upp dess 

effekt, vilket sker med hjälp av ledningsfunktionerna i ledningssystemet. Vid behov ska VRC 

inrikta, anpassa och prioritera samt anpassa ramen för de enskilda räddningsinsatserna för att 

så bra effekt som möjligt ska uppnås utifrån ett helhetsperspektiv i avtalsområdet. 
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5.6.7 Räddningsledare  

Enligt 3 kap 16 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) får räddningschefen uppdra 

åt någon som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut som enligt denna lag ska 

fattas av räddningschefen eller räddningsledaren.  

Lagstiftaren är väldigt tydlig på att det endast får finnas en samtidig räddningsledare för varje 

räddningstjänstinsats. En och samma händelse kan dock bestå av flera samtida 

räddningstjänstinsatser. VRC, VB och LB har möjlighet att vara räddningsledare tills befäl 

med delegation att agera som räddningsledare är utsedd vilket är förutbestämt enligt RCH 

eller vid tillfällen då inget befäl finns på platsen.  

5.6.8 Myndighetsbeslut 

Myndighetsbeslut utgår från myndighetsutövning. Myndighetsbeslut av systemet enligt LSO 

kan endast fattas i samband med pågående räddningsinsats. Vid andra typer av insatser så 

kallade. mervärdesuppdrag som inte är att betrakta som räddningstjänstinsats (ex 

sjukvårdslarm, restvärde, lyfthjälp, etc. mindre händelser där kriterierna ej är uppfyllda eller 

då räddningsinsatsen är avslutad). I dessa fall saknas det juridiska mandatet som en 

räddningsledare har samt de speciella befogenheter som är knutna till räddningsinsatser.  

Vid operativa insatser utförs åtgärder utifrån beslut och bedömningar som på ett eller annat 

sätt påverkar den enskilde. Vid exempelvis en granskning är vi bättre rustade om vi kan 

motivera ett beslut och presentera en redovisning för hur vi hanterat en specifik situation. 

Därför är det av största vikt att vi dokumenterar våra beslut systematiskt, exempelvis via 

inrapportering till LC som sedan loggar uppgifterna. 

Myndighetsbeslut inom den ordinarie verksamheten hanteras enligt kommunens 

delegationsordning och redovisas efter de rutiner som respektive organisation har.   

Myndighetsbeslut som ska dokumenteras i verksamhetssystemt som hanterar våra 

händelserapporter. Där ska framgå (i tillämpliga fall): 

• Vem som har fattat beslutet 

• Grunden för beslutet 

• Tidpunkten när beslutet fattades 

• Vem eller vilka som berördes av beslutet 

• Vem som genomförde beslutet 

• Tidpunkten för när beslutet hävdes och åtgärden avslutades 

 

Dessa beslut är: 

• Nekande av hjälp  
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• Ingrepp i annans rätt   

• Avslut av räddningsinsats 

• Tjänsteplikt 

 

 Hur ledningen av räddningstjänsten bör organiseras efter förutsättningarna för 

ledning vid olika räddningsinsatser. 
Grund förutsättningen för respektives kommuns förmåga och ledning planeras och beskrivs i 

respektive Kommuns Handlingsprogram samt räddningschefens beslut som ska omsätts till en 

beredskap där förmågan och organisationen för att kunna genomföra räddningsinsatser 

tydliggörs. Ledningssystemet är den del av utryckningsverksamheten som hanterar fördelning 

av befogenheter, resurser m.m. och som styr och leder utryckningsverksamheten. 

Utryckningsverksamheten omfattar hela den verksamhet som behövs för att tillgodose 

hjälpbehovet, inklusive personal, fordon, teknik, kompetens m.m.  

I utryckningsverksamheten ingår också det som kallas ledning, dvs. en medveten påverkan på 

ett system bestående av människor och teknik, som sker genom bland annat kontinuerlig 

planering, genomförande och uppföljning. Det är således genom ledning som 

utryckningsverksamheten hanteras och styrs. 

 

 Hur ledning bör organiseras vid samhällsstörningar som kräver omfattande 

samverkan med andra aktörer. 
Vid samhällsstörningar som kräver omfattande samverkan med andra aktörer bör om tid finns 

VRC inhämta mandat från Räddningschefsgruppen i RSB i andra fall agera utifrån 

viljeinriktning för samverkan Småland-Blekinge. Utifrån det mandatet ska samordning ske i 

första hand inom RSÖS ledningsgrupp för att sedermera kunna växla upp i ett större 

samverkanssystem.  

Kräver samhällsstörningen samverkan Södra Sverige ska IPF för RSÖS ta kontakt med 

samverkande Räddningsregioner för att skapa förutsättningar att hantera att få stöd eller ge 

stöd.  

Vid begäran enligt förstärkningsanvisningen ska den vid brådskande fall effektueras av VRC 

och därefter samordnas med IPF RSöS. Vi icke brådskande fall ska begäran samordnas med 

IPF RSöS för att optimera regionens möjligheter att ge eller få stöd. 

Vid begäran om samverkan på nationell nivå sker den via MSB och IPF RSöS för att sedan 

samverkas ut i de tre systemen inom RSÖS.   
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  Hur den övergripande ledningens befattningshavare bör hantera situationer då 

de styrande dokumenten inte ger tillräcklig vägledning 
VRC ska inhämta mandat från Räddningschefsgruppen i RSB då de styrande dokumenten 

eller tidigare överenskommelser och praxis inte ger tillräcklig vägledning. 

Samordning och stöd till beslut som påverkar räddningsregionen RSÖS ska inhämtas från 

RSÖS ledningsgrupp. 

Är Regional krisledning med staber etablerade ska samordning och stöd inhämtas från 

respektive region enligt krishanteringssystemet. 

Är Lokal krisledning med stab etablerade ska samordning och stöd inhämtas, lämpligen 

utifrån lokal räddningschef eller dess ersättare. 

Är VRC stab etablerade bör ett beslutsförslag med konsekvenser arbetas fram. 

 

 Tolkning av skeenden 
Hjälpbehoven kommer att styras av i vilken omfattning en olycka drabbar samhället och den 

enskilde. S.k. vardagsolyckor, såsom bostadsbränder och trafikolyckor, drabbar i första hand 

individer och dess familjer. Deras närmaste sociala kontaktnät, t.ex. nära anhöriga, blir också 

berörda i olika grad. Inträffade och hypotetiska olyckor ger underlag till följande drabbat 

samhälle:  

• Individ- och gruppsammanhang (t.ex. lägenhetsbrand, trafikolycka).  

• Lokalt delsammanhang (t.ex. större industribrand, kvartersbrand).  

• Lokalsamhälle (t.ex. katastrofbranden i Göteborg 1998, översvämningarna i Arvika år 

2000, skogsbranden på Södertörn år 1999).  

• Region (t.ex. översvämningarna i Värmlands och Västra Götalands län år 2000).  

• Nation (t.ex. brand i en viktig eldistributionsknutpunkt med distributionsproblem till 

stora delar av Sverige). 

• Nationer (t.ex. kärnkraftshaveriet i Tjernobyl, förlisningen av Estonia, stora 

skogsbränder)  

Varje större omfattning inkluderar mindre omfattningar. Ett drabbat lokalt delsammanhang 

inkluderar drabbade individ- och gruppsammanhang, ett drabbat lokalsamhälle inkluderar 

drabbade lokala delsammanhang med sina individ- och gruppsammanhang osv. 

Förutsättningar vid insatsens bör dimensioneras efter detta. 

Hjälpbehovet bör vara utgångspunkten för kraven på olyckshantering, och hur 

ledningsfunktioner bör utformas. Hjälpbehoven kan kategoriseras övergripande i följande 

behovsdomäner:  
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• Behov av att skydda och rädda liv.  

• Behov av att skydda och rädda egendom. 

• Behov av att skydda och rädda miljö.  

• Behov av att ge människor stöd så att de kan leva vidare. 

• Behov av att ge stöd till återskapande av livsvillkor.  

De områden inom vilka åtgärder måste vidtas för att möta dessa behov kan kategoriseras i 

åtgärdsdomäner på följande sätt:  

• Olyckan som fysiskt skeende.  

• Människan och hennes sociala sammanhang. 

• Hotade eller drabbade samhällsfunktioner.  

Vid ett olycksskeende, litet eller stort, uppstår således hjälpbehov som förändras under 

händelsernas gång. 

 

 Lärande 
RSB ska arbeta med ett kontinuerligt lärande som ledstjärna, det är också inkluderat i våra 

gemensamma värderingar för samverkan. Det ska ske genom systematiska uppföljningar och 

utvärderingar av händelser och övningar för att skapa förutsättningar att att bli en lärande 

organisation. Erfarenhet och kunskap ska kommuniceras inom hela RSB. 

 

 Internkontroll 
RSB ska ha ett gemensamt system för internkontroll av räddningstjänstverksamheten. 

Exempel på kontrollpunkter: 

Kommunpärm, rutiner, övnings uppföljning, kompetenser, ekonomi. 

 

 Styrningskultur  
Vid räddningsinsatser behöver beslutsfattande ske i flera organisatoriska delar i 

räddningsledningssystemet. Samtidigt som den som ansvarar för insatsledningen tar beslut 

som påverkar genomförandet vid en enskild räddningsinsats behöver också systemledningens 

beslut få en påverkan på agerandet såväl för pågående räddningsinsats som de nya 

räddningsinsatser som kan behöva starta härnäst. Själva innehållet behöver i stunden 

preciseras. Förmåga att samtidigt i tiden hantera som beslut och effektueringar med flödande 

”bottom-up” och ”top-down” i olika sakfrågor och behov ska finnas 
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 Händelser som kan planeras i förväg 
Systemet ska att utifrån bedömningar om vad som ska åstadkommas (orientering) planera för 

hur det ska uppnås.  

Planering för att anpassa förmåga med hänsyn till aktuell och prognostiserad riskbild behöver 

kunna utföras utifrån olika tidsskalor.  

En långsiktig planering behöver resultera i inriktande beslut för räddningsledningssystemet 

som inkluderar normerande ställningstaganden och utgångspunkter Det är genom planering i 

ett förberedande skede och framtagande av ramar för räddningsinsatser, AMI, 

prioriteringsgrunder, ramar för beredskapshållning, samverkansmönster, etc. som 

förutsättningar för effektiv och skyndsam respons kan åstadkommas.  

Utifrån riskbild behöver larmplaner för olika scenarier och objekt tas fram och kommuniceras. 

Planering, utifrån systemledningsperspektiv, behöver även kunna göras i kortare tidsskala. 

Nya riskbilder och omständigheter kan uppstå som inte tidigare hanterats.  

 

 Bedömningar 
Bedömningsmallar över hur tolkningar av händelser och risker kan se ut och kan användas 

kommuniceras ut och beslutas av styrgruppen i form av rutindokument.  

 

 Analyser 
Struktur för hur analyser kan se ut och kan användas kommuniceras ut och beslutas av 

styrgruppen i form av rutindokument.  

 

 Förberedelser 
Struktur för hur insatsförberedelser och mallar kan se ut och kan användas kommuniceras ut 

och beslutas av styrgruppen i form av rutindokument.  

 

 Rollogik 
Rätt person på rätt plats. Individen ska – så långt som det är möjligt – ha likartade 

rollförväntningar och samma yrkesmässiga relation till sina kollegor som hen är van vid.  

Det finns även en skillnad i innehållet i ledningsarbetet. På högre nivåer finns oftast en högre 

grad av abstraktion samt övergripande och långsiktiga frågeställningar, medan det på lägre 

nivåer finns större behov av mer detaljkompetens eller tekniskt kunnande. Här behöver också 

finnas en rollogik, det vill säga varje individ behöver sättas att hantera de frågor som hen 

behärskar bäst – på rätt nivå i organisationen och i rätt tidsskala. Även över tid bör det finnas 
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konsekventa rollförväntningar: kraven bör vara likartade på en och samma individ under olika 

skeden.  

En individs uppgifter bör även vara av samma karaktär vid en större räddningsinsats som vid 

en mindre. Att exempelvis leda en begränsad räddningsinsats kan mycket väl innebära 

ledningskrav som motsvaras av att vara sektorchef vid en något större händelse.  

Det kan vara en fördel om individens arbetsuppgifter vid räddningstjänst liknar uppgifterna i 

hens övriga tjänst. Att det finns en likhet i arbetsuppgifterna innefattar en likhet i den 

yrkesmässiga relationen till kollegor i omgivningen. Rollogiken kan till exempel sättas ur spel 

när en chef i förvaltningsorganisationen agerar i en funktion eller roll i ledningssystemet som 

innebär att hen blir underordnad sina medarbetare i förvaltningsorganisationen.  

 

 

 Beslutsfattande 
Ledningsarbete utgör en kontinuerligt upprepad process där aktörerna hela tiden arbetar för att 

hantera situationen genom  

• att varsebli och förstå en dynamisk, komplex och diffus omvärldshändelse 

• att i relation till denna omvärldshändelse inse vad som är önskvärt att åstadkomma  

• att varsebli och ha kunskap om de resurser med vilka man kan agera  

• att formulera en strategi för att med resurser nå det man önskar åstadkomma 

• att följa upp och förstå resultat av åtgärder  

• att kommunicera varseblivning, förståelse och strategier  

• att kommunicera i arbetet med att varsebli, förstå och finna strategier, samt 

• att i förhållande till omvärldsskeendet hantera det som sägs i ovanstående attsatser på 

ett sådant sätt att man får möjlighet att påverka skeendet i önskvärd riktning eller få 

kontroll. 

 I alla dessa delprocesser av ledningsarbete ingår beslutsfattande. 

Vid räddningsinsatser är det oftast korta tidshorisonter till förfogande. Tidshorisonten kan 

diskuteras i relation till beslutsfattande på olika ledningsnivåer. Beslutsfattande på 

skadeplatsen måste oftast ske med mycket korta tidshorisonter, i synnerhet i början av en 

insats och innan man fått kontroll över läget. Beslutsfattandet kan beskrivas med 

igenkänningsbaserat beslutsfattande.  

På högre ledningsnivå måste ha förmåga att arbeta med begreppsliga abstraktioner. Det 

innebär t.ex. att kunna arbeta med föreställningar om hur en skadesituation ser ut i sin helhet 

och hur dynamiken kommer att utvecklas. Detta ska beslutsfattaren kunna föreställa sig utan 
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att hen kan se hela situationen framför sina ögon. Hen ska kunna bygga upp sådana 

föreställningar utifrån indirekt information i olika former. Andra föreställningar som en 

beslutsfattare i högre ledningsnivå måste arbeta med är föreställningar eller arbetshypoteser 

om möjliga utfall av det pågående skeendet. Med alla dessa förställningar som bas måste en 

målinriktning och en handlingsstrategi formuleras.  

Beslutsfattande är något som kan ta sig olika former och beskrivas på olika sätt. Olika 

sammanhangs olika villkor är avgörande för hur beslutsfattandet tar sig form och vilka krav 

man kan ställa på beslutsfattande. Viktiga sådana villkor är graden av tidspress, typ av 

händelse och ledningsnivå. 

 

 Tidsaspekten 
Olika förhållanden bestämmer tidsaspekten. Det ena är när olika behov beräknas uppstå. Det 

andra är hur lång tid det tar att åtgärda dem (ex. förberedelser, transporter, genomförande). 

För att hantera detta krävs det att organisation kan hantera både de omedelbara åtgärder som 

krävs och planera för det som kommer sedan. Organisationen måste också se till att det finns 

resurser för att hantera det som kommer sedan, och inte bara det omedelbara.  

För åtgärder som tar lång tid att starta upp kan det betyda att man måste fatta beslut om att 

sätta dem i verket innan det behov som ska tillgodoses har uppenbarat sig.  

Detta går förmodligen bara om man snabbt bygger upp organisationen som behövs för att 

uppmärksamma också det långsiktiga.   

 

 Proaktivitet  
För att skapa proaktivitet behöver resursförsörjningen fungera över tid till pågående 

räddningsinsatser, speciellt vid tillfällen då effekt och kontroll inte kan uppnås inom ramen 

för resursernas möjligheter till uthållighet. Det ingår i systemledning att planera för och vid 

behov anskaffa och fördela resurser mellan räddningsinsatser och beredskap. Utgångspunkter 

för resursförsörjningen behöver ske tillräckligt snabbt i förhållande till dynamiken i förloppet 

för att räddningsinsatsen ska kunna utformas i förhållande till de avsikter och mål som 

beslutas. Om resursuppbyggnaden inte kan gå tillräckligt snabbt får en lägre ambitionsnivå 

väljas. Vid resursförsörjning över tid behöver takten på tillförseln vara högre än den 

resursförbrukning som sker till följd av utrustning eller personalens fysiologiska uthållighet. 

Om detta inte går att genomföra kan ambitionsnivån (AMI/MMI) behöva ändras. 

 

 Samtidighet 
De enskilda räddningsinsatserna ska se som en del av en större helhet med ett stort mått av 

samtidighet. 
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 Effektstyrt 
Ledningen ska genom sitt arbetssätt med hjälp av tillgängliga resurser skapa önskvärd effekt. 

Den som verkar inom ett ledningssystem för kommunal räddningstjänst bör ha ett taktiskt, 

effektstyrt förhållningssätt, vilket innebär att genom inriktning och samordning med 

hjälpbehovet i fokus medvetet använda resurser effektivt för att få så god effekt som möjligt 

och erhålla kontroll över situationen detta gäller för samtliga roller i ledningsorganisationen  

 

 Uppdragslojalitetet 
Uppdragslojalitet innebär att vara lojal mot uppdraget och chefen och agera för att lösa 

uppdraget på ett konstruktivt sätt. Uppdragslojalitet förutsätter tillit mellan chef och 

medarbetare samt en vilja att ta ansvar hos individerna i ledningssystemet. Uppdragslojalitet 

ska stimulera viljan att ta initiativ och vara aktiv. 

 

 Kompensenarande system 
Ett ledningssystem i drift påverkas av de människor som verkar i det. Detta kräver en 

medvetenhet om mänskliga begränsningar och utmaningar, såväl som en vilja att ta tillvara 

den fulla kompetensen hos de individer som verkar i systemet. Ledning sker i ett sammanhang 

av mänskliga interaktioner, sociala strukturer och kulturella normer. Dessa faktorer kan bidra 

till att höja förmågan såväl som att komma i konflikt med och negativt påverka systemets 

funktion.  

I ett kompenserande system finns möjlighet att jämna ut obalanser i förmåga och belastning 

mellan olika enheter, grupperingar eller roller. 

I ett kompenserande system tillåter systemet ett anpassat och kompenserande rollbeteende 

mellan befäl som för stunden har olika förmåga att leda.  

Slutligen innebär ett kompenserande system att oönskade och osunda normer och värderingar 

inte tillåts påverka ledningsarbetet negativt. Ett kompenserande system ska hantera och 

motverka alternativa (exempelvis informella) maktordningar som hindrar och motverkar 

systemets funktion.  

Principen om kompenserande system fråntar inte arbetsgivaren ansvar för att personalen har 

den kompetens som behövs för de uppgifter de sätts att hantera. Detta är ett krav i bland annat 

LSO (3 kap. 15 §) och arbetsmiljölagen (1977:1160) (3 kap. 3 §). 

 

 Handlingsutrymme 
Vid ledning av kommunal räddningstjänst finns behov av att ständigt skapa 

handlingsutrymme för att kunna vidta effektiva åtgärder både inledningsvis och på sikt. Det 

kan handla om möjlighet att respondera på nya räddningsinsatser, vilket kräver en tillräcklig 

beredskapsplanering. Ledningssystemet bör kunna hantera fler handlingsalternativ än antalet 
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dimensionerande insatser ha förmåga att prioritera mellan olika hjälpbehov. Det kan också 

handla om att säkerställa tillräcklig resurstillgång inledningsvis och över tid för att kunna 

använda den taktik, teknik eller metod som bedöms mest fördelaktig eller för att hantera ett 

plötsligt förändrat skeende. Att inte använda tillgängliga resurser utan hushålla med dem tills 

dessa att lämpliga åtgärder ska sättas in kan också vara ett sätt att skapa handlingsutrymme. 

Handlingsutrymme kan skapas genom t.ex. ett proaktivt förhållningssätt och en offensiv 

resurstillväxt  

 

 Ledningsprocessen 
Processen initieras med ett uppdrag och avslutas med att inriktning och samordning 

åstadkoms. Processen pågår i en cyklisk sekvens som upprepas tills målet är uppnått. 

Relationen mellan ledningsprocessens aktiviteter är inte strikt sekventiell. Det pågår 

kontinuerligt utbyte mellan de olika aktiviteterna. Det innebär att en ledningsfunktion 

samtidigt kan arbeta med ledningsuppgifter som hör till olika aktiviteter i ledningsprocessen. 

 

 Lägesbilder 
Begreppet lägesbild används inom svensk krisberedskap för att beskriva den information och 

den förståelse en eller flera aktörer har vid en specifik tidpunkt vid hanteringen av en 

samhällsstörning. All tillgänglig information kan inte inkluderas, utan en lägesbild består av 

ett urval av särskilt viktiga aspekter av det inträffade, behovet av hjälp, nödvändiga åtgärder 

och resurser som behövs för att hantera insatsen. Vilka aspekter som är viktiga beror på i 

vilket syfte lägesbilden sammanställs, dvs. vad den ska användas till och av vem.  

Själva urvalet av information är till exempel viktig för att vid olika typer av olyckor kunna 

bedöma hjälpbehov och koordinera användningen av resurser. En strukturerade lägesrapporter 

Resurs/RL, Objekt, Skada, Hot, Mål med insats, Insats och Prognos (ROSHMIP) ger stöd vid 

urval av information mellan de som svarar för genomförandet av räddningsinsatsen till de som 

övergripande ansvarar för ledning av hela räddningstjänstverksamheten  

 

 Innehåll i ledning 

5.29.1 Systemledning 

Hela systemet från brandman till den övergripande ledningen ingår i systemet för att skapa 

förutsättningar att inom systemet kunna genomföra alla typer av insatser både samtidiga och 

komplexa. Hela systemet skall samverka och stödja varandra för att underlätta så effektivt 

resursutnyttjande inom hela det geografiska området.  

Ledning sker både genom yttre och inre ledning där dessa kan arbeta skilt från varandra eller 

tillsammans med händelser eller samhällsstörningar.  

Yttre ledning arbetar framför allt mot enstaka pågående händelser och inre ledning främst 

med systemledning men även med stöttning till yttre ledning vid pågående händelser. 
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5.29.1.1 Övergripande ledning och att inleda räddningsinsats 

Den övergripande ledningen består organisatoriskt av vakthavande räddningschef (VRC), 

strategisk stab, Vakthavande befäl (VB), Ledningsbefäl (LB) och Ledningscentralen (LC). 

Även andra ledningsfunktioner kan ha uppgifter i denna funktionalitet. I det följande beskrivs 

vad den övergripande ledningen har för uppgift (innehåll i ledning) och vad den skall 

åstadkomma. 

Grunden för samverkan via detta avtal utgörs av bestämmelser i 3 kap 16b § LSO där det 

ställs krav på att kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en 

övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att 

åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemensamt för kommunerna. 

Detaljerade krav framgår av MSB´s föreskrift MSBFS 2021:4 

Den övergripande ledningen tillgodoser behovet av att utifrån rådande riskbild (disposition av 

resurser för beredskap och förberedande åtgärder för genomförande av räddningsinsatser), 

säkerställa att räddningstjänsten kontinuerligt blir ändamålsenligt organiserad enligt 3 kap 16 

§ LSO över hela området.  

Innehållsbeskrivningen av ”Systemledning för att bedriva kommunal räddningstjänst” 

(beslutsdomän) utgör en fördjupning för att beskriva innehållet i övergripande ledning1. 

Innehållet kan sammanfattas enligt följande: 

Systemledning syftar till att skapa inriktning och samordning för samtliga pågående 

räddningsinsatser och beredskapsproduktionen inom hela det geografiska ansvarsområdet, för 

att så optimalt som möjligt skapa effekt i syfte att rädda människor egendom och miljö, 

genom att besluta om och säkerställa följande: 

• Bevaka och tolka skeenden och besluta om utryckningsverksamhetens roll och 

tillämpning av uppdraget. 

• Identifiera och vidtaga åtgärder utifrån hjälpbehovet och dess gränsdragningar.   

• Besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och geografi). 

• Besluta om beredskapshållning. 

• Samordna och prioritera resurser mellan räddningsinsatser och beredskap. 

• Organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser. 

• Samverka med andra aktörer och bidra till aktörsgemensam inriktning och samordning 

Det ovanstående innebär att den övergripande ledningen beslutar om tillämpning av 

organisationens, dvs. utryckningsverksamhetens uppdrag och roll, för att tidigt kunna ta 

ställning till om räddningsinsats ska startas, värdera behov av såväl initiala resurstilldelningar 
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som förstärkningar, fastställa avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna, besluta om 

beredskapshållning och kunna prioritera mellan flera samtidiga behov av resursanvändning. 

Vidare kan det uppstå samtidiga räddningsinsatser momentant som leder till behov av att 

direkt prioritera den tidiga resurstilldelningen inklusive disposition av specialresurser 

(gränssättande förmågor). Vid ansträngande situationer är resursanskaffning och försörjning 

av resurser till räddningsinsatser över tid en viktig del av ledningsarbetet för att skapa 

proaktivitet. 

Vidare ska förmågan att följa upp och säkerställa måluppfyllelse (effekter för att rädda 

människor, egendom och miljö) för räddningsinsatserna över längre tid finnas. 

Förmågan att samverka med andra aktörer är en väsentlig del och även förmågan till 

anpassningar av ledningsarbetet utgör en del av övergripande ledning. En annan del i den 

övergripande ledningen är att ”när det finns behov av ett överordnat befäls beslut och kontroll 

behövs det en gemensam högre chefsfunktion, en gemensam räddningschef i beredskap” 

(SOU 2018:54). Den övergripande ledningen (Systemledning för att bedriva kommunal 

räddningstjänst), ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam i syfte att uppnå så 

god effekt som möjligt vid olyckor (Se PM från MSB 2019-04356) i hela området som ingår i 

samverkan. 

Förmågan att samverka med andra aktörer är en väsentlig del och även förmågan till 

anpassningar av ledningsarbetet utgör en del av övergripande ledning. En annan del i den 

övergripande ledningen är att ha förmågan att bedöma och anpassa ledning och användning av 

räddningsresurser i förhållande till de risker som beskrivs i kommunens handlingsprogram för 

räddningstjänst, det riskanalysarbete som ligger till grund för handlingsprogrammet samt 

risker av mer momentan karaktär som identifieras i den övergripande ledningens 

omvärldsbevakning, behovet av beredskap och pågående räddningsinsatser. Ifall 

ledningssystemet utövas gemensamt för flera kommuner ska de styrande dokumenten för 

ledningssystemet gälla för alla berörda kommuner. Vilken förmåga och uppbyggnad som ska 

finnas i den övergripande ledningen framgår av MSB´s föreskrift MSBFS 2021:4 

I övergripande ledning ingår att besluta om att inleda räddningsinsatser och med detta följer 

även att besluta om att inte inleda en räddningsinsats (enligt 1 kap 2 § LSO). 

Räddningschefen beslutar enligt 3 kap 8a§ om huruvida en räddningsinsats ska inledas och 

om räddningsinsats inleds ska räddningschefen utse en räddningsledare som leder insatsen.  

Genom avtal ska inkommande 112-samtal till SOS Alarm medlyssnas av SOS Alarms 

räddningsåtgörare (RÅ). Utifrån händelsevärdering och bedömning av om räddningsinsats ska 

inledas, larmas därefter erforderliga räddningsresurser med stöd av styrande dokument och 

dirigeras utifrån given information. Bedömning enligt ovan utförs av RÅ och vid behov i 

samverkan med LB/VB. 

Samverkansavtal med utökad räddningsåtgörning tecknas av parterna med SOS-alarm. 

Den övergripande ledningen har också till uppgift att underlätta och skapa en gemensam 

grund för det pågåendearbetet inom arbetet i området genom att:  
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• Omvärldsbevaka skeenden kom kan komma beröra området direkt eller indirekt,  

• Informera allmänheten om händelser som ledningssystemet berörs av,  

• kontinuerligt dokumentera vidtagna åtgärder, 

• Skapa samverkansytor för underlätta samverkan inom området,  

5.29.1.2 Beredskap inför nya insatser  

När en räddningsstyrka larmas ut skall LB/VB beakta behovet av beredskap för ytterligare 

larm och andra pågående händelser. En viktig del i arbetet är utgå ifrån respektive 

organisations handlingsprogram och dess avgränsningar. Där är bland annat typ 1 bebyggelse 

med stegutrymning via räddningstjänstens stegar ett viktigt mått, acceptabelt initialt avsteg är 

en dubblering av insatstid till 20min nästa tillgängliga styrka med förmågan stegutrymning. 

Ytterligare krav på beredskap och förmåga framgår av rutin och handlingsprogram. 

5.29.2 Insatsledning  

Insatsledning syftar till att skapa inriktning och samordning av den eller de pågående 

räddningsinsatser samt över tid för att vid enskild olycka hindra eller begränsa skador på 

människor, egendom och miljö samt mildra konsekvenserna på andra skyddsvärden så långt 

det är möjligt. Insatsledning syftar till att genomförandet av en räddningsinsats så effektivt 

som möjligt ska påverka skadeförlopp och tillgodose hjälpbehov för en samlad effekt. 

Genomföra prioriteringar på plats samt identifiera behov som föreligger för att kunna lösa 

uppgiften. 

Insatsledning syftar också till att genom samverkan med berörda aktörer inom ram från 

systemledningen, medverka till att aktörsgemensam inriktning och samordning kan 

åstadkommas för att skapa en samlad effekt gentemot de skyddsvärden som påverkas till följd 

av den olycka som föranlett den enskilda räddningsinsatsen.  

Ledningen av en räddningsinsats ska ha förmåga att 

• utifrån den styrning som ges av den övergripande ledningen besluta om mål och 

inriktning för räddningsinsatsen samt hur insatsen ska genomföras 

• besluta om organisering av den enskilda räddningsinsatsen, 

• besluta om fördelning av uppgifter och resurser till olika organisatoriska delar. 

• regelbundet rapportera till den övergripande ledningen hur räddningsinsatsen 

genomförs och vilka effekter den ger, 

• besluta om samordningen av räddningsinsatsens genomförande och prioritering i 

utförandet av uppgifterna, 

• löpande följa upp räddningsinsatsen genomförande och anpassa genomförandet 

• säkerställa samverkan med andra aktörer enligt den övergripande ledningens styrning,  
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• samt ge riktlinjer och instruktioner om samverkan till underställda 

Insatsledning av genomförandet av en pågående enskild räddningsinsats över tid inom 

tilldelad ram från systemledningen genom att: 

• Tolka och besluta om genomförandet av uppdraget och de normativa 

ställningstagandena. (Tolka uppdrag för räddningsinsats). 

• Omsätta vad som ska uppnås (bland annat AMI från systemledning) genom att besluta 

om konkreta mål med räddningsinsatsen (MMI), syfte och innehåll i olika uppgifter 

och delomfång som ska omhändertas, ramar för metodval inklusive taktisk plan (Vad 

ska uppnås och inom vilka ramar ska detta genomföras?) 

• Besluta om fördelning av uppgifter och resurser till olika organisatoriska delar. Skapa 

handlingsberedskap genom att identifiera och förbereda nya uppgifter för att vid behov 

besluta om att tilldela nya uppgifter (Resursdisposition mellan utförande av uppgifter). 

• Besluta om samordningen av räddningsinsatsens genomförande och prioritering i 

utförandet av uppgifterna med utgångspunkt i att åtgärdsproduktionen ska ge så bra 

effekt som möjligt gentemot skadeförlopp som helhet och för det samlade 

hjälpbehovet (Samordna och prioritera resursanvändningen). 

• Besluta om organisering av den enskilda räddningsinsatsens genomförande 

(Organisera!) 

• Säkerställ samverkan mellan räddningsinsatsen och andra aktörers företrädare enligt 

ram från systemledningen för att möta så bra som möjligt möta det samlade 

hjälpbehovet vid olyckan. Ge riktlinjer och ramar om samverkan till uppgiftsledning 

5.29.3 Uppgiftsledning  

Uppgiftsledning syftar till att skapa inriktning och samordning i utförandet av åtgärder 

gentemot en avgränsad del av skadeförloppet eller hjälpbehovet vid en olycka i syfte att 

förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö och mildra konsekvenserna 

på andra skyddsvärden så långt det är möjligt. 

Utförandet ska säkerställa att en eller flera åtgärder genomförs så effektivt som möjligt för att 

nå lokal effekt gentemot skadeförlopp och hjälpbehov. 

Uppgiftsledning syftar också till att medverka till att samtliga åtgärder kan genomföras så bra 

som möjligt genom att förhindra konflikt och friktion mellan involverade aktörers utförande 

av sina uppgifter inom ram från insatsledningen. 

Uppgiftsledning  

Uppgiftsledning av att leda en organisatorisk del i utförandet av tilldelad uppgift och inom 

ram från insatsledning för att åstadkomma åtgärder genom att: 

• Tolka syftet med uppgiften och de normativa ställningstagande och besluta om 

utförandet (Tolka uppgift). 
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• Omsätta uppgiften genom beslut om syfte med och innehåll i olika deluppgifter inom 

ram för metodval och taktisk plan (Vad ska uppnås och hur samt inom vilken ram ska 

uppgiften utföras?) 

• Besluta om fördelning av deluppgifter/moment och disponeringen av personalen som 

ska ledas för utförandet av åtgärder. Besluta om hur en kommande ny uppgift ska 

kunna utföras för att uppnå handlingsberedskap (Resursdisposition inom ramen för 

uppgiftens utförande). 

• Besluta om samordning av utförandet av uppgiften inom den organisatoriska delen och 

prioritera i tid och rum mellan olika konkreta åtgärder för lokal effekt (Samordna och 

prioritera resursanvändning) 

• Besluta om organiseringen av de tilldelade resurserna i utförandet av 

åtgärdshanteringen (Organisera!) 

• Besluta om anpassningar i utförandet för att förhindra konflikt och friktion mellan 

berörda aktörers åtgärder genom att samverka med representanter från berörda aktörer 

enligt riktlinjer från insatsledningen. Anpassningen sker i förhållande till behovet i 

skadeförlopp och hjälpbehov (Samverka!). 

 

 Områdesledning  
Områdesledning, genomförande av flera räddningsinsatser, kan användas när flera 

räddningsinsatser gentemot samma typ av händelse genomförs inom ett avgränsat geografiskt 

område och det finns ett stort samordningsbehov mellan räddningsinsatserna. Då kan arbetet 

organiseras genom att en räddningsledare utses för samtliga likartade räddningsinsatser inom 

det definierade geografiska område. Denna form av områdesledning syftar till att öka 

förmågan inom räddningsledningssystemet att prioritera och hantera flera likartade 

räddningsinsatser som inleds och avslutas successivt inom ett geografiskt område. Respektive 

räddningsinsats kan i många fall var för sig vara relativt begränsade i sitt omfång. Denna form 

av områdes-ledning utgår från följande grunder:  

• Det finns behov av att prioritera mellan flera räddningsinsatser avseende 

genomförandet. 

• Eftersom skeendet innebär hög dynamik handlar det om att leda genom-förandet av 

var för sig begränsade räddningsinsatser, med högt tempo i styrning av resurser.  

• Räddningsinsatserna är av samma karaktär och vilka räddningsinsatser som ingår i 

områdesledningens ansvar behöver definieras.  

• Denna form av områdesledning omfattar normalt inte beredskap för helt andra typer 

av räddningsinsatser (såsom utsläpp av farliga ämnen, omfattande bränder i 

vårdanläggningar etc.) i det aktuella området – även om taktiska resurser kan behöva 

avdelas. Hur resurser för beredskap kan nyttjas behöver preciseras i varje enskilt fall.  
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• Den räddningsledare som tillsammans med ledningsstöd utses att leda 

räddningsinsatsernas genomförande i det aktuella området behöver samverka med 

berörda aktörer som har representanter i det aktuella området.  

 

Det ingår i den övergripande ledningens uppgift, det vill säga systemledning, att i samverkan 

med andra aktörers övergripande ledningar, knyta samman aktörernas representanter till 

områdesledningen. Andra aktörers förutsättningar och agerande (tillämpning av uppdrag, 

bemanning, ledningsplatser etc.) kan också leda till att arbetssättet behöver anpassas (val av 

ledningsplats, flera ledningsfunktioner som rör sig mellan olika räddningsinsatser, etc.). 

Områdesledning för RSB 

Inom räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge sker en gemensam övergripande ledning 

med samverkan av ledningsresurser och räddningsresurser. Olika händelser hanteras av olika 

ledningsnivåer, beroende på händelsens omfattning och komplexitet. Ledning kan ske både på 

skadeplats och från ledningscentral och innefattar allt från den enkla vardagshändelsen till 

stora komplexa händelser där hela systemet är involverat både genom att vara direkt insatt 

eller i beredskapssyfte. 

Lokalt områdesansvar 

Respektive lokaltområde skall utifrån handlingsprogram och beredskap planera för att kunna 

hantera händelser inom sitt område. I samband med händelser eller i förväg kända hot som 

kan resultera i räddningsinsatser (exempelvis höga brandriskvärden, vädervarningar från 

SMHI osv.) är grunden att respektive räddningschef ansvarar för planering och organisering 

av sin organisation för att bemöta hotet på bästa sätt. Sådan planering kan exempelvis vara 

att förstärka bemanningen på någon station, göra förberedande åtgärder i terrängen osv. 

Planeringen kan även omfatta planer ihop med kommunen, exempelvis stöd åt hemtjänst 

med bandvagn osv. Dessa åtgärder och planer skall rapporteras till systemet för att kunna 

tas med i räddningssamverkans planering.  
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 Organisering 

5.31.1 Fördela uppgifter 

 

Fördelning av uppgifter och roller ska ske utifrån individer lämplighet och förmåga. 

 

 Organisation och roller 
I ledningsarbetet har vi följande begrepp 

• Befattning 

• Funktion 

• Roll 

• Uppgifter 

 

5.32.1 Befattning 

Befattning är det man är anställd som inom sin organisation det innebär att befattningen är 

kopplad till en arbetsbeskrivning som beskriver det vardagliga arbetet inom sin organisation 

tex. Brandinspektör, tillsynsförättare, brandingenjör, mm. Det finns befattningar som är direkt 

knutna till funktioner inom systemledningen där man har en anställning som är helt eller 

delvis en del av systemledningen tex. Räddningschef, Insatsledare, Vakthavandebefäl, mm.  

5.32.2 Ledningsfunktion 

Att inneha en ledningsfunktion innebär att man är en del av systemledningen och snabbt kan 

gå in i olika roller, vissa ledningsfunktioner är knutna till vissa roller medan andra roller kan 

upprätthållas av flera ledningsfunktioner ex. RL kan upprätthållas av SL, IL, RIL, LB, VB 

och VRC Ledningsfunktionerna enligt punkterna nedan ska också kunna inneha operativa 

roller och utföra uppdrag enligt instruktioner. Detta gäller för samtliga 

räddningstjänstorganisationer som ingått avtal om larmning och övergripande ledning och 



   
 

39 
 

som arbetar i det gemensamma ledningssystemet. Tillämpningen avser hela det geografiska 

området som täcks av samtliga dessa räddningstjänstorganisationer. 

Räddningschef 

Räddningschef är en befattning, ledningsfunktion och roll med utgångspunkt ansvar enligt 

lagstiftning. I en kommun ska det finns en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att 

räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.  Räddningschefen får uppdra åt någon som är 

behörig att vara räddningsledare att fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av 

räddningschefen eller räddningsledaren. Räddningschefen förväntas, när så krävs, kunna 

agera aktivt i rollen som räddningschef utifrån sitt ansvar enligt lag om skydd mot olyckor. 

(Hänvisning lag LSO) 

Vakthavande Räddningschef VRC     

VRC arbetar på delegation av räddningschefer. Syftet med befattningen är att säkerställa att 

systemet är ändamålsenligt ordnat utifrån hot- och lägesbild. Säkerställa tillgång till chefskap 

och ledning vid insatser särskild hänsyn behövs vid mycket stora insatser, eller omfattande 

belastning av systemet.  

VRC, kommer att fullgöra den högsta ledningen för det gemensamma ledningssystemet. 

Delegationerna omfattar räddningsledarskap enligt LSO, beslut i normativa, strategiska 

ärenden.  

VRC ansvarar för att den övergripande strategiska planeringen av operativa resurser sker på 

ett godtagbart sätt inom hela området. VRC uppgift är att bedöma om behov av kommunal 

ledning finns och i så fall initiera denna och stödja berörd kommunledning tills 

Räddningschef/eller den av räddningschefen utsedde kan ta vid. Om inte behov av stöd till 

kommunledning finns, så kan ändå behov av informationsdelning till kommun finnas. 

VRC har även ett samverkansuppdrag/informationsansvar för hela området gentemot 

samverkande organisationer. 

Befogenhet  

VRC ska kunna: 

• Vara Räddningsledningschef enligt föreskriften MSBFS 2021:4, ELS samt upprättat avtal 

Räddningssamverkan Småland-Blekinge.  

• besluta om tillämpningen av utryckningsverksamhetens uppdrag och roll enligt LSO 

och handlingsprogram. (tidsomfånget på arbetet böra vara med sju dagars 

framförhållning)  

• ansvara för beslutsdomän systemledning enligt ledningsdoktrinen.  
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• systemledningen inom området på uppdrag av RSBs räddningschefer. 

• värdera systemets uppdrag och roll genom dialog med Räddningschefer, Vakthavande 

befäl, Räddningsledare samt RSöS ledningsgrupp. 

• förstärkning och val av organisation för systemledning 

• samverkan 

• omvärldsbevakning, hotbilder, analys och bedömning 

• ansvarar för ledningsteam, systemledning 

 Ram  

VRC ska kunna: 

• ta beslut om förändringar i beredskap, larmplaner osv.  

• säkerställa att ordinarie larmplaner och den generella larmplanen följs  

• Besluta om Avsikt med insats (AMI) gällande beredskap och insatsers ram samt 

fastställa avgränsningar beträffande tid, resurser och geografiskt läge. 

• VRC och berörd RCH är ansvarig för information till Länsstyrelsen gällande insats 

och beredskap.  

Kompetenskrav  

• brandingenjörskompetens inkl påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 

brandingenjörer. Annan likvärdig kompetens kan komma i fråga om styrgruppen i 

RSB är överens.om detta 

• block LK 3 Ledningskurs Vakthavande befäl/vakthavande räddningschef 

• inneha räddningschefskap eller biträdande räddningschef i vardagen  

• ha erfarenhet av insatsledning som VBI/RIL under minst 5 år  

• ha erfarenhet av systemledning  

• genomgått särskild introduktionsutbildning på minst ett år  

• uppfylla övningsmål  

• genomgått en ledarskapsutbildning  

• delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen  

• ha goda kunskaper om RSB räddningsresurser och riskbild  

• inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom  
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• ha tillit i egen organisation och RSB  

Tillgänglighet  

VRC ska vara tillgänglig via beslutad larmväg. VRC bör vara på JILL inom 1 tim. 

 

Vakthavande befäl VB 

VB svarar för stöd till VRC och för den övergripande lägesbilden på systemet som kräver 

långsiktig planeringen med hänsyn till förändringar i riskbild, pågående insatser och 

planerade händelser enligt tilldelat mandat. VB arbetsleder, fördelar och ansvar för att den 

övergripande ledningens stab är rätt dimensionerad. 

Det innebär exempelvis till att ta initiativ till att, tillsammans med linjeorganisation och VRC, 

planera in ökad bemanning vid kända, särskilda händelser. VB ska i egenskap av den som 

vanligen har bäst översikt av hela händelsen och läget i regionen i övrigt svara för lämplig 

massmediahantering kopplat till operativa insatser. VB har rollen som vägen in i systemet när 

det påkallas av samverkande aktörer för att säkerställa och starta upp den lokala samverkan, 

dels för löpande lägesbild och inledningsvis kontaktväg vid samhällsstörningar. 

Befogenhet 

VB ska kunna: 

• effektuera och samordna utryckningsverksamhetens uppdrag och roll,  

• övervaka och verkställa uppgifter enligt kapitel systemledning i ledningsdoktrinen 

Ram 

VB ska kunna: 

• vara del i ledningsteam, systemledning 

• inneha rollerna driftchef, ISK, beredskapshantering, insatsutuppföljning 

• arbetsleda ledningsbefäl 

• samordna SOS Alarms uppdrag avseende räddning tillsammans med SOS-TL 

• leda dagliga lägesuppdateringar med ledningsenheter 

• avstämningar VRC 

• verkställa beredskapsåterställning enligt ram  

• samverka med andra aktörer 

• utföra och värdera riskbedömningar 
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• värdera konsekvenser av olyckan för samhälle, den enskilde och miljön 

• vid behov medlyssning och vidta åtgärder i samverkan med operatör 

• verkställa åtgärder enligt larmplan och vid behov utföra justeringar 

• bedöma och stödja styrke- och ledningsbehov vid och inför insatser  

• bedöma och stödja ett effektivt genomförande av insatser, 

• bedöma och stödja åtgärder efter insatser 

• värdera behov och utföra kommunikation externt och internt. 

Kompetenskrav 

• genomgått Räddningsledning B (RLB) eller motsvarande alternativt Brandingenjör 

med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst  

• block 3 ledningskurs Vakthavande befäl/vakthavande räddningschef 

• ha erfarenhet av insatsledning som Insatsledare under ett år alternativt tillgång till 

handledning  

• genomgått särskild introduktionsutbildning  

• uppfylla övningsmål  

• genomgått en ledarskapsutbildning  

• delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen  

• ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde  

Tillgänglighet  

VB ska vara tillgänglig på ledningscentral inom 90 sekunder. 

 

Ledningsbefäl (LB) 

Svarar för det direkta stödet till lokal skadeplatsledning och RÅ det kan innebära att i 

utlarmningsskedet ta beslut om att öka eller minska larmningen utifrån sin erfarenhet. Stödja 

lokal skadeplatsledning och RÅ i var man skall hämta förstärkningsresurser, specialresurser 

mm.  kunna vara RL på distans vid händelser eller tidpunkter då inget befäl med RL 

delegation finns närvarande.   

Befogenhet 

LB ska kunna: 

• effektuera och samordna utryckningsverksamhetens uppdrag och roll.  
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• övervaka och verkställer uppgifter enligt kapitel systemledning i ledningsdoktrinen  

 

Ram 

LB ska kunna: 

• inneha rollen biträdande driftchef 

• vara en del i ledningsteamet systemledning 

• medlyssna, ta del av information samt frågor och råd, besluta om nivå på utlarmning i 

samarbete med operatör 

• verkställa åtgärder i samverkan med operatör enligt plan och vid behov utföra 

justeringar av plan vid utlarmning efter avstämning med VB. 

• bedöma och stödja styrke- och ledningsbehov vid och inför insatser  

• bedöma och stödja ett effektivt genomförande av insatser 

• kommunicera och dokumentera vid genomförande av insatser 

• bedöma och stödja åtgärder efter insatser 

• samverka med andra aktörer 

• värdera behov och utföra kommunikation externt och internt 

• kontinuerlig omvärldsbevaka 

• Genomföra avstämningar med VB 

 

Kompetenskrav 

• genomgått Räddningsledning A (RL A) eller motsvarande alternativt Brandingenjör 

med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst  

• block LK 3 Ledningskurs Larm och ledningsbefäl 

• ha erfarenhet av insatsledning under ett år alternativt tillgång till handledning  

• genomgått särskild introduktionsutbildning  

• uppfylla övningsmål  

• genomgått en ledarskapsutbildning  

• delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen  
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• ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde  

 

Tillgänglighet  

LB ska vara tillgänglig på ledningscentral 

 

 

 

 

Regional insatsledare (RIL)      

Inom hela Räddningssamverkan Småland-Blekinge finns det regional insatsledare som utgår 

inom ett definierat geografiskt område. RIL skall primärt genomföra Insatsledning och 

samverkan vid händelser som är kopplat till det lokala området. Ledning och uppföljning 

bedrivs i ett längre tidsperspektiv. Men även ta ett lokalt områdesansvar för 

beredskapsproduktionen och lokalsamverkan samt ingå i stabsorganisation. RIL skall kunna 

arbeta i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning. 

Skall kunna agera i rollerna: Räddningsledare, sektionschef, insatschef, stabsbefäl och 

stabschef.   

• Ledning av flera insatsledare/befäl/ledningsfunktioner 

• Insatsledning vid händelser med ett större ledningsbehov, komplexitet, 

samordningsbehov med externa aktörer eller behov av att leda med sektorer 

• Utföra stabsuppgift till annan ledningsfunktion 

• Vara samverkansperson på regional nivå. 

• Följa upp och samordna mellan flera begränsade insatser inom ett definierat 

geografiskt område, t.ex. många vattenskador vid ett skyfall. 

Befogenhet  

RIL ska kunna:  

• Genomföra en räddningsinsats så effektivt som möjligt ska påverka skadeförlopp och 

tillgodose hjälpbehov för en samlad effekt.  

• ansvaraför att insatsledning enligt ledningsdoktrinen säkerställs 
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• som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger  

• överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats  

• Besluta om Mål med insats (MMI) gällande Insatsens ram samt fastställa 

avgränsningar beträffande tid, resurser och geografiskt läge. 

• vara räddningsledare vid alla olyckor som kräver beslut enligt LSO som ger eller kan 

ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; 

eller för den enskilde omfattande konsekvenser. RIL har en skyldighet att överta 

räddningsledarskapet vid dessa typer av insatser.  

• samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter  

• samordna systemledning i samarbete med övriga IL, RIL och räddningschefer i 

respektive kommuner  

Ram  

RIL ska kunna:  

• kan utse biträdande RL vid omfattande händelser för att hantera situationen. Vid 

omfattande händelser bör den lokale räddningschefen träda in som räddningsledare 

under dagtid. 

• samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter 

• stödja övergripande ledning i samarbete med övriga IL, RIL, VRC och 

räddningschefer i respektive kommuner 

• kunna ingå i lokal och regional ISF 

 

Kompetenskrav  

• brandingenjör inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 

Annan likvärdig kompetens kan komma i fråga om räddningscheferna inom berört 

RIL området är överens.om detta 

• block Lk 2 ledningskurs Regional insatsledare 

• Bör ha erfarenhet av insatsledning som insatsledare under två år 

• Bör ha chefskap i vardagen 

• genomgått särskild introduktionsutbildning  

• uppfylla övningsmål  

• genomgått en ledarskapsutbildning  
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• delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen  

• inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom  

• ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde  

 

Tillgänglighet  

RIL ska vara tillgänglig med ledningsfordon och bör vara på skadeplats inom 60 minuter.  

 

Utmärkning  

RIL bär röd hjälm och röd rock i sin RIL roll. Vid räddningsledarskap bör utmärkning 

förtydligas med väst 

 

 Insatsledare (IL)    

Inom respektive organisation finns det insatsledare som primärt genomför insatsledning och 

samverkan kopplat till sitt område. Insatsledarna har inom sin organisation ett ansvar för 

beredskapsproduktion och uppföljning samt ingå i stabsorganisation. IL skall kunna arbeta i 

stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning.  

Skall kunna agera i rollerna: Räddningsledare, storsektorchef, sektorchef, insatschef och 

stabsmedlem. 

• Ledning av flera styrkeledare  

• Insatsledning vid händelser med begränsat antal styrkor 

• Utföra stabsuppgift till annan ledningsfunktion 

• Vara samverkansperson på lokal nivå 

Befogenhet  

IL ska kunna:  

• Genomföra en räddningsinsats så effektivt som möjligt  

• ska påverka skadeförlopp och tillgodose hjälpbehov för en samlad effekt.   

• ansvara för att insatsledning enligt ledningsdoktrinen säkerställs. 
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Ram 

IL ska kunna: 

• vara räddningsledare med de befogenheter och skyldigheter som LSO ger  

• överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats  

• överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt LSO 

som ger eller kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara 

ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser. samverka 

med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter  

• kunna samordna systemledning i samarbete med RIL och lokal räddningschef Ram IL 

ska:  

• kunna utöva insatsledning upp till 30 personeri storsektor 

• kunna utöva samordning av upp till 30 personer  

• tillämpa beslutsmodell  

 

Kompetenskrav  

• genomgått Räddningsledning B (RLB) eller motsvarande alternativt Brandingenjör 

med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst  

• block LK 2 Ledningskurs Insatsledare 

• ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning  

• genomgått särskild introduktionsutbildning  

• uppfylla övningsmål  

• genomgått en ledarskapsutbildning  

• delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen  

• inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom  

• ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde. 

 

Tillgänglighet  

IL ska vara tillgänglig med ledningsfordon samt bör vara på skadeplats inom 30 minuter.  
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Utmärkning  

IL bär röd hjälm och gul larmrock i sin IL roll. Vid räddningsledarskap bör utmärkning 

förtydligas med väst 

 

Styrkeledare (SL)     

Inom respektive organisation finns det styrkeledare som primärt genomför uppgiftsledning 

och samverkan kopplat till sin station. Styrkeledarna har inom sin organisation ett ansvar för 

beredskapsproduktion och uppföljning samt ingå i stabsorganisation.  

 

Befogenheter 

SL ska kunna:  

• verka som räddningsledare och ha de befogenheter och skyldigheter som LSO ger  

• överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats  

• överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt LSO 

som ger eller kan ge stora konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, 

miljömässiga; eller för den enskilde stora konsekvenser.  

Ram  

SL ska kunna:   

• kunna utöva uppgiftsledning  

• kunna utöva insatsledning med egen styrka  

• kunna leda en sektor med upp till 10 man  

• kunna påbörja insatsledning nivå 10 och uppåt  

• tillämpa beslutsmodell 

 

Kompetenskrav  

• genomgått utbildning Räddningsledare A (RLA) eller motsvarande  

• block LK 1 Ledningskurs Styrkeledare 
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• uppfylla övningsmål  

• ha erfarenhet av insatser i minst två år alternativt tillgång till handledning  

• inneha ledaregenskaper och personkännedom  

• ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde 

 

Tillgänglighet  

SL ska. hålla samma beredskap som sin styrka.  

 

Utmärkning  

SL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin SL roll. Vid räddningsledarskap bör 

utmärkning förtydligas med väst 

 

Gruppledare (GL    

Inom respektive organisation kan det finns det grupplledare som primärt genomför 

uppgiftsledning och samverkan kopplat till sin arbetsgrupp. Gruppledarna har inom sin 

organisation ett ansvar för beredskapsproduktion och uppföljning. Normalt innhear inte 

Gruppledaren formell kompetens för att vara Räddningsledare (RL) 

Befogenheter  

GL ska kunna:  

• Identifiera och delge räddningsledare om insatsen kräver beslut enligt LSO. 

Ram  

GL ska kunna:   

• utöva uppgiftsledning  

• utöva insatsledning med egen styrka   

• påbörja en sektor med upp till 10 man  

• påbörja insatsledning nivå 10 och uppåt  

• tillämpa beslutsmodell  
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Kompetenskrav  

• block LK 1 Ledningskurs Gruppledare 

• uppfylla övningsmål  

• ha erfarenhet av insatser i minst två år alternativt tillgång till handledning  

• inneha ledaregenskaper och personkännedom  

• ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde 

 

Tillgänglighet  

GL ska. hålla samma beredskap som sin styrka.  

 

Utmärkning  

GL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin GL roll. 
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5.32.3 Roller 

Individer i vissa ledningsfunktioner förväntas kunna verka i ett antal roller, ofta samtidigt, 

men ibland bara en åt gången. Vissa roller behöver bemannas över tid till exempel rollen 

driftchef, andra endast vid behov till exempel rollen Räddningsledare, sektorchef. 

Benämningar på roller bör tydligt skiljas från ledningsfunktioner. Räddningschef är ett 

undantag. Räddningschef förekommer ibland som befattning och är samtidigt en 

ledningsfunktion och en roll, i vissa fall samtidigt. Detta till skillnad mot både andra roller 

och ledningsfunktioner.  

Rollerna som aktiveras i samband med en insats utgår ifrån behovet för att lösa uppgiften och 

är ett snabbt effektivt sätt att skapa förutsättningar för att lösa uppgiften. Att för vissa 

funktioner har en fördefinierad roll som hanterar uppgifterna utifrån en i förväg definierad 

beslutsbefogenhet och förväntningar skapar ytterliga förutsättningar att kunna lösa uppgifter 

snabbt och effektivt. 

Roller som används: 

Arbetsledande roller i övergripande ledning 

De arbetsledande rollerns som kan användas i övergripande ledning är: 

• Räddningschef 

• Räddningsledningschef 

• Driftchef 

• Bitr Driftchef 
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Arbetsledande roller vid ledning av räddningsinsats 

De arbetsledande rollerns som kan användas vid ledning av räddningsinsats: 

• Räddningsledare 

• Sektorchef 

• Storsektorchef 

• Sektionschef 

 

Roller vi stabsarbete 

Roller som kan användas i stabsarbete är: 

• Stabschef 

• Funktionschef 

• Stabsmedlem 

• Stabsassistent 

 

Övriga roller 

Övriga roller som används i ledningsarbetet är: 

• Samverkansperson 

• Inriktning och samordningskontakt (ISK) 

• Informatör 

• Arbetsledare händelseutvärdering 

• Händelseutvärdering 

• Insatsuppföljning 

• Beredskapshantering 

• Organisationsstöd 

• Optimeringsstöd 

• Säkerhetsstöd 
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• Sambandsstöd 

• Koordinator 

• Brytpunktschef 

• Depåchef 

 

 Stab 
Inom Räddningssamverkan Småland-Blekinge skall det finnas färdig struktur för hur stab 

skall organiseras och mallar kan se ut och kan användas det kommuniceras och beslutas av 

styrgruppen i form av rutindokument.  

 

 Teknik 
Teknik för bedriva effektiva insatser ska finnas och utvecklas för att underlätta 

räddningsinsatser och samverkan hanteras via rutiner från styrgruppen.  

 

 Samverkande myndigheter 
 

5.35.1 Polis 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Polisregion öst 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Polisregion syd 

5.35.2 Region 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Region Blekinge 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Region Kronoberg 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Region Jönköping 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Region Kalmar 

5.35.3 Länsstyrelse 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Länsstyrelsen i Kronoberg län. 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Länsstyrelsen Jönköpings län. 

Samverkan ska ske på ett effektivt sätt med Länsstyrelsen i Kalmar län. 

5.35.4 Sjöräddningssällskapet 

Samverkan med sjöräddningssällskapet ska vara beskrivet och ske på ett effektivt sätt. 
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5.35.5 Kustbevakning 

Samverkan med kustbevakningen ska vara beskrivet och ske på ett effektivt sätt 

5.35.6 Sjöfartsverket 

Samverkan med Sjöfartsverket ska vara beskrivet och ske på ett effektivt sätt 

5.35.7 Försvarsmakten 

Samverkan med Försvarsmakten ska vara beskrivet och ske på ett effektivt sätt 

5.35.8 SOS Alarm 

Samverkan med SOS Alarm ska vara enligt avtal och ske på ett effektivt sätt 

 

 Olycksundersökning 
 

 Kommunikation 
 

5.37.1 Pressmedelande  

5.37.2 Uttalande  
 

 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt inom 

Parternas organisationer. När de arbetar på samma arbetsställe ska arbetsledningarna 

samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Samtliga parter är skyldiga att se till att 

deras verksamhet inte utsätter någon annan för risker för ohälsa eller olycksfall. 

Gemensamma förväntningar på räddningsledaren regleras i särskild instruktion. 

Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa 

arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av 

räddningsledaren. 

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt 

Arbetsmiljölag (1977:1160) vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. 

Förutsättningarna för detta regleras i gemensam instruktion. Att det finns en 

samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det normala 

ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara 

samordningen och är inte något totalansvar för alla inblandade organisationers skyddsarbete. 

De andra räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den samordningsansvarige 

ger. 

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra arbetsförhållanden. 

Det åligger på personal i samtliga nivåer att söka och värdera information, kontinuerligt 

genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig information som rör säkerheten för 

samtliga arbetsgivares personal. 
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 Avtal 
Räddningssamverkan Småland-Blekinges samverkansavtal skall finnas beskriven i respektive 

organisations handlingsprogram. Övriga väsentliga avtal för att säkerställa funknoaliteten 

skall finnas tillgängliga och vara kända.  
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 Informationssäkerhet 
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 Behandling av personuppgifter 

 Dataskydd förordning (GDPR) 
Syftet med dataskyddsförordning (GDPR) är att skydda människors personliga integritet, så 

att den inte kränks. Vi samlar bara in det som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag.  

Inom Räddningssamverkan Småland-Blekinge behöver vi inte ha ett dedikerat 

dataskyddsombud men respektive organisation skall sina riktlinjer och ha ett 

datadelningsavtal mellan oss, där varje organisation som likvärdig PUA gemensamt beslutar 

ändamål och syfte med behandlingen samt sätter upp de säkerhetsföreskrifter som ska gälla 

för att uppfylla krav enligt GDPR. Vidare skall respektive organisation ha biträdesavtal med 

systemleverantör för att säkerställa att information hanteras rätt.   

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i 

förordningen. Man skiljer på myndighetsutövning som är en myndighetsutövning samt rättslig 

förpliktelse som är en behandling för att uppfylla krav som nationell lagstiftning kräver, som 

till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen mm.  

Principerna innebär bland annat att  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 

• ska se till att personuppgifterna är riktiga 

• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 

• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem 

och så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen. 
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 Civilt försvar 
Räddningstjänsterna är en samhällsviktig verksamhet där man kan vara krigsplacerad inom 

befintlig organisation. Inom Räddningssamverkan Småland-Blekinge finns det en gemensam 

övergripandeledning där det finns kritiska funktioner som även skall fungera under 

höjdberedskap och krig dessa skall krigsplaceras så att den funktionen kan fortgå.    
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 Handlingsprogrammen 
Respektive handlingsprogram skall finnas tillgängliga där specifika avtal och åtagande inom 

organisation skall vara kända för den övergripande ledningen  
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 Krishantering 
Krishanteringssystemet för Kommunal ledning och Regional ledning ska finnas beskrivet och 

tillgängligt 
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