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Syfte
Denna riktlinje syftar till att underlätta begäran, mottagning och nyttjandet av omfattande
förstärkningsresurser från kommunala räddningstjänster inom Västra Götaland (RäddsamVG). Riktlinjen ska
stödja i att skapa en struktur för processen runt förstärkningsresurser. Begäran kan inkomma från en
kommunal räddningstjänst inom Västra Götaland såväl som utanför. Riktlinjen kan användas både vid akut
uppkomna händelser och vid planerade händelser.
Denna riktlinje kan även användas då statliga myndigheter begär hjälp av kommunala räddningstjänster inom
Västra Götaland (RäddsamVG). Behovet av förstärkningsresurser kan uppstå vid t.ex. långvarig skogsbrand,
översvämning, ras och skred eller andra resurskrävande händelser. Riktlinjen ersätter inte redan uppgjorda
avtal eller övergripande ledning av befintliga resurser för att bedriva kommunal räddningstjänst.

Lagrum
Enligt 1 kap. 6 § och 3 kap. 7 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommuner och statliga myndigheter
samordna verksamheten samt samarbeta med varandra. Kommunerna ska även ta till vara möjligheterna att
utnyttja varandras resurser för räddningstjänst.
Enligt 6 kap. 7 § och 7 kap. 1 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är statliga myndigheter eller en
kommun skyldig att delta i räddningsinsats eller saneringsarbetet vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Arbetsgrupp och kontaktpersoner i delregionalt samordnande räddningstjänster
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Peter Grönros

Bertil Andersson

0520 – 48 59 23
peter.gronros@brand112.se

0500-42 40 28
bertil.andersson@rtos.se

Anders Olsson
0500- 40 40 01
anders.olsson@rtos.se

Räddningstjänsten Storgöteborg

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Thomas Andersson
031-335 63 08
thomas.andersson@rsgbg.se

Henrik Andersson
033-17 29 30
henrik.andersson@serf.se
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Riktlinjens grundprinciper
Grundprinciperna styr hur begäran, mottagning och nyttjande av förstärkningsresurser sker. Principerna styr
utgångspunkterna för hur arbetet ska bedrivas men anpassas vid behov utifrån rådande förhållanden.

Samordning på delregional nivå
För att uppnå en effektiv samordning delas Västra Götaland upp i de fyra befintliga delregionerna.
Delregionerna har en utpekad samordnande räddningstjänst som ansvarar för att inneha en nyckelroll i
processen med förstärkningsresurser. Följande räddningstjänster ingår i de olika delregionerna (Ansvarig för
delregional samordning i fet stil):
Fyrbodal
Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF)
Orust Räddningstjänst
Räddningstjänsten Bengtsfors
Räddningstjänsten Dals Ed
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Sotenäs Räddningstjänst
Strömstads Räddningstjänst
Tanums Räddningstjänst
Åmåls Räddningstjänst
Göteborgsregionen
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG)
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Öckerö Räddningstjänst
Sjuhärad
Herrljunga Räddningstjänst
Södra Älvsborgs Räddningstjänst (SÄRF)
Skaraborg
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

4

Ansvar för delregionalt samordnande räddningstjänster
De utvalda räddningstjänsterna är tillsammans ansvariga för att tillse att den samlade samordningen
fungerar. De utpekade räddningstjänsterna ansvarar även för kontakten med de övriga räddningstjänsterna
inom respektive delregion. Respektive organisations systemledning är kontaktpunkt gentemot varandra till
dess att andra kontaktpunkter ev. utses.
Vid behov ska de fyra utvalda räddningstjänsterna kunna skicka samverkansfunktion till
förstärkningsbegärande räddningstjänst system- och/eller insatsledning för att underlätta, effektivisera och
kvalitetssäkra begäran om förstärkningsresurser. Formell begäran ska alltid bekräftas av begärande
räddningstjänst (RCB eller motsvarande).
I de fall som begäran sker ifrån en räddningstjänst inom Västra Götaland (RäddsamVG) ansvarar den
delregionala samordnande räddningstjänsten för att upprätta en samverkansfunktion hos den begärande
räddningstjänsten.
I de fall då förfrågan sker från en räddningstjänst utanför Västra Götaland (RäddsamVG) upprättas
samverkansfunktionen tillsammans av de fyra samordnande räddningstjänsterna.
De delregionalt samordnande räddningstjänsterna utgör presskontakt för det gemensamma arbetet enligt
denna riktlinje.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är kontaktpunkt gentemot andra regioner vid begäran om
förstärkning.
Ansvar för övriga räddningstjänster
Övriga räddningstjänster deltar i den delregionala samordningen som sker på anmodan av den delregionalt
samordnande räddningstjänsten. Rutiner förtydligas av den delregionalt samordnande räddningstjänsten.
Räddningstjänsten erbjuder de resurser som finns tillgängliga utifrån rådande förhållanden, riskbild och
pågående räddningsinsatser.
Ansvar för begärande räddningstjänst
Den begärande räddningstjänst (kommunal eller statlig) som begär förstärkningsresurser från de kommunala
räddningstjänsterna i Västra Götaland (RäddsamVG) ansvarar för att ge en ständigt uppdaterad lägesbild som
innehåller behovet av förstärkningsresurser från RäddsamVG.
Den begärande räddningstjänsten ska utse en kontaktpunkt som kan vara i ständig kontakt med de
samordnande räddningstjänsterna i Västra Götaland.
Den begärande räddningstjänsten ska kunna ta emot en samverkansfunktion från räddningstjänsterna i
RäddsamVG för att stödja i begäran, mottagning och nyttjande av förstärkningsresurser.

Resursmoduler
För att underlätta begäran, mottagning och nyttjandet av omfattande förstärkningsresurser kan resurserna
vara indelade i förutbestämda moduler. Modulerna kan sättas samman av resurser från olika organisationer
men förutsätts arbeta gemensamt och under samma arbetsledning. Det kan vara en fördel om varje
delregion ansvarar för en hel personalförsörjning till en modul. Den modulen tillsammans med övriga
delregioners moduler utgör det den samlade förstärkningsresursen från RäddsamVG till den begärande
räddningstjänsten.
Modulerna består av både personal, fordon och materiel. Modulerna ska kunna leda sin egen personal och
ingå i en sektor eller likvärdig struktur. Modulkonceptet syftar till att utgöra en rimlig balans mellan färdiga
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strukturer och förutsättningar för anpassning (adaptivitet) utifrån rådande situation och behov. Modulerna
kan ses som ”byggstenar” som kan kombineras för olika ändamål. Modulens kapacitet kan utryckas som
självständig förmåga att arbeta med uthållighet över längre tid. Den faktiska förmågan kan variera beroende
av uppgift samt tillgång på specifik materiel (slang, skyddsutrustning osv). Ledningsenhet (LE) förväntas
kunna leda större sektorer (storsektor) med flera sektorer och/eller annan aktörs resurser (Försvarsmakten,
frivilligorganisationer m.fl.). Förväntan kan se olika ut i olika skeden av en längre insats och en aktiv
bedömning behöver göras.
Modulerna delas in i följande kategorier:
•
•
•

Grundmodul Räddning
Tilläggsmodul specifik händelse
Moduler ledningsstöd

Grundmodul Räddning
1 st LE (Ledningsenhet) (IC/IL/SL)
1 st RE (Räddningsenhet) (StL+4)
1 st VE (Vattenenhet) eller HE (Höjdenhet) (0+2)

Tilläggsmodul ex. Skogsbrand
1 st Vattenenhet (VE) (0+2)
Motorspruta kl. 3
1 st transportfordon (Pick-up (0+2)) inkl.
Terrängmotorcykel (ATV)
Vid 1-skift 1+1+6
Vid 1-skift 0+0+4
Vid 2-skift dygnet runt 2+2+12
Vid 2-skift dygnet runt 0+0+8
Vid 3-skift dygnet runt 3+3+18
Vid 3-skift dygnet runt 0+0+12

Modul ”Stöd till Insatsledning”
1 st RCB/IC
1 st IL
1 st Lolop/StL

Modul ”Stöd till Systemledning”
Minst 2 pers. inom kategorin
RCB/IC/IL/Stabschef/Inre befäl
Exempel på uppgifter:
Stöd till RCH/RCB med övergripande analysoch bedömningsarbete, resursförsörjning till
pågående räddningsinsatser och beredskap
samt samverkan med den kommunala
krishanteringen.

Minst 1 st ledningsfordon (stabsenhet)
Exempel på uppgifter:
Stödja insatsledningen med dokumentation,
lägesuppföljning, analys och bedömning av
resursbehov över tid, underhåll och logistik.
Sambandsledning vid omfattande
räddningsresurser i områden med begränsad
kapacitet i Rakel.

För att skapa uthållighet ska respektive modul vara så självförsörjande som möjligt. Detta innebär mat och
dryck för minst 12 timmar, samt att räddningspersonal (brandmän och styrkeledare) kan arbete under två
dygn (2 skift, à 12 h). Mottagande organisation förutsätts kunna svara för mat och logi vid begäran över
längre tid. För övriga ledningsbefäl gäller 4 dygn. Eventuell transporttid tillkommer. Praktiskt innebär detta
att då en modul skickas ska samma resursmängd kunna avlösa på plats senast 11 h efter påbörjat arbete.
Eventuella 2-enheter (ex vattenenhet 0+2) som ej har egen arbetsledare med ska särskilt beaktas utifrån
arbetsledning, arbetsmiljöansvar och praktiska förutsättningar, etc. Antalet skift per dygn ska anpassas
utifrån arbetets intensitet, riskbild samt erfarenheten som personalen har av aktuell händelse.
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Arbetsrättsliga förutsättningar
Utgångspunkten för personal som skickas i förstärkningsresurserna är att de ordinarie avtalen gäller. De avtal
som är tillämpliga för personalen är Allmänna Bestämmelser (AB), Bilaga E samt RiB. Vid varje tillfälle
upprättas riktlinjer för hur vissa tolkningar ska ske så att det sker på samma sätt i samtliga räddningstjänster.
De delregionalt samordnande räddningstjänsterna ansvarar för att detta genomförs, lämpligen genom
berördas HR-funktioner.

Ersättning för uppkomna kostnader
De räddningstjänster som skickar förstärkningsresurser har rätt till ersättning av den begärande
räddningstjänsten. För personalkostnader faktureras faktisk kostnad utifrån den gemensamma riktlinjen
kring tolkning av arbetsrättsliga avtalen. För fordon och materiel faktureras enligt schablon.
Ersättningsanspråken ska följa SRVFS 2004:11 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om
ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss sanering. Varje räddningstjänst som skickat
förstärkningsresurser fakturerar den begärande räddningstjänsten. Riktlinjer för fakturering skickas ut från
den begärande räddningstjänsten till de delregionalt samordnande räddningstjänsterna som fördelar vidare
informationen.
De delregionalt samordnande räddningstjänsterna har rätt till ersättning för de faktiska kostnader som
uppkommit pga. de samordnande aktiviteter som skett vid en begäran om förstärkningsresurser. Den
räddningstjänst som begärt förstärkningsresurserna faktureras för kostnaden.

Kommunikation och media
Den kommunala räddningstjänst eller aktör som leder den operativa insatsen har i sitt ordinarie ansvar att
kommunicera med allmänhet och media enligt ordinarie rutiner. Inget i denna riktlinje ersätter det ordinarie
ansvaret med information och kommunikation om den pågående räddningsinsatsen.
Vid de tillfällen riktlinjen används inom RäddsamVG eller utanför området kan initiativ tas för en gemensam
kommunikation kring stödinsatsen. Den gemensamma kommunikationen ska utgå ifrån det samlade stöd
som RäddsamVG ger till drabbad kommun. Budskapet i grunden är att samtliga kommunala
räddningstjänster inom RäddsamVG ger stöd till den drabbade kommunen. I bilaga 3 finns exempel på
gemensam information som kan skickas ut av samtliga räddningstjänster i befintliga kanaler för information
(hemsida, sociala medier m.m.). De delregionalt samordnande räddningstjänsterna utgör presskontakt för
det gemensamma arbetet enligt denna riktlinje. Varje räddningstjänst är dock ansvarig för direktkontakt med
media enligt ordinarie rutiner.

7

Samordningsrutiner vid akut uppkomna händelser
För att nå en effektiv och koordinerad hantering av förstärkningsresurser följs grundprinciperna enligt denna
riktlinje. De olika delregionerna har olika förutsättningar och inom respektive område kan alternativa
arbetssätt vid behov skapas. För att skapa en helhetssyn kring den samlade lägesbilden i Västra Götaland ska
Länsstyrelsen bjudas in tidigt i processen genom att kontakta Tjänsteman i Beredskap. Länsstyrelsen kan
även stödja i kontakterna med andra aktörer inom och utom länet. Nedan är ett antal scenarion kring hur
begäran ska gå till. Stöd för uppstart av samordningsrutinerna finns i bilaga 1.

En kommun har behov av förstärkningsresurser inom VG-län
Detta scenario exemplifieras nedan av ett större räddningsbehov i Strömstad.
Figur 1: Drabbad kommun begär hjälp via Inre
Befäl/Ledningscentral i den delregion som den
tillhör. Den delregionalt samordnande
räddningstjänsten kontaktar övriga delregioner för
att aktivera samordningsrutinerna.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg kan bistå
med telefonkonferenssystem. Samordningsmöten
genomförs via telefon alternativt Rakel om
störningar i telefoni uppstår (VGöt LednBlå). Till
samordningsmötet kallas de fyra delregionalt
samordnande räddningstjänsterna samt
Länsstyrelsen. Direktkontakt tas med respektive
Ledningscentral och Tjänsteman i Beredskap på
Länsstyrelsen.

Figur 2: I nästa steg meddelar den delregionalt samordnande
räddningstjänsten behov av förstärkning till de
räddningstjänster som ingår i delregionen. Därefter meddelar
respektive räddningstjänst vilka möjligheter som finns att
stödja (exempel på svarsblankett i bilaga 2) tillbaka till
delregionalt samordnande räddningstjänst.
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Figur 3: Västra Götalands samlade stöd
meddelas till delregionalt samordnande
räddningstjänst som kanaliserar hjälpen till
drabbad kommun/räddningstjänst. Delregionalt
samordnande räddningstjänst kan behöva
stödjas med utlånad ledningskapacitet från
övriga delregioner, avseende planering av
resursförsörjning (räddnings- och
ledningspersonal).

En kommun har behov av förstärkning i annat län eller förstärkning till VG-län.
Vid en omfattande räddningsinsats utanför VG-län så kan motsvarande principer användas.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ansvarar för att vara samordnande vid förstärkning till eller från
Västra Götaland.
Figur 4: Vid hjälp till kommun/räddningstjänst
utanför VG-län agerar RSG som resursförmedlare
från länets samlade räddningstjänster via
delregionalt samordnande räddningstjänster.
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Samordningsrutiner vid planerade händelser
Varje räddningstjänst har en egen förmåga enligt antaget handlingsprogram som ska uppnå emot det
geografiska områdets riskbild. Men vid vissa tillfällen kan särskilda evenemang eller händelser inom det
geografiska området tillfälligt förändra riskbilden som gör att förmågan tillfälligt behöver förhöjas. Vid dessa
tillfällen kan dessa rutiner användas för att i ett förberedande skede planera för förstärkningsresurser.
Den räddningstjänst där det särskilda evenemanget inträffar är enligt riktlinjen den begärande
räddningstjänsten. Den begärande räddningstjänsten kontaktar den delregionalt samordnande
räddningstjänsten för att identifiera resursbehov.
Utifrån resursbehov görs en avstämning inom delregionen för att se om resursbehovet kan mötas.
Om det är ytterligare behov tar den delregionalt samordnande räddningstjänsten kontakt med de övriga
delregionerna för att involvera dessa i planeringen.
Utifrån resursbehov och möjlighet att lämna resurser tar respektive räddningstjänst beslut om ett
resurserbjudande till den begärande räddningstjänsten.
Vid planerade händelser ska även samverkansbehovet identifieras för att se om det finns behov av att
upprätta en samverkansfunktion under den planerade händelsen hos den begärande räddningstjänsten.
Ersättningsfrågor får avgöras utifrån resursbehovet och om särskilda beredskapsåtgärder vidtas.
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Bilaga 1 Stöd för uppstart av samordningsrutiner för RäddsamVG
Den delregionalt samordnande räddningstjänsten kallar begärande aktör, RÖS, SÄRF, NÄRF, RSG (RCB och IB)
och Länsstyrelsen till ett telefonmöte. Dessa larmas med hjälp av SOS Alarm AB som kallar upp samtliga
aktörer. Kallelse med telefonnummer och inloggningsuppgifter läggs ut i händelse i WIS som skapas av
ansvarig för mötet.
Syftet med det initiala mötet är att skapa en gemensam bild för vilket resursbehov pågående insats har.
Mötet ska även klara ut de initiala frågeställningar som finns samt ev. oklarheter. Mötet ska även ge en
lägesbild över pågående räddningsinsatser i länet och en samlad bedömning av riskbilden för
räddningsinsatser. Bedömningen ligger som grund för beslut om en inriktning av resursuttaget från
RäddsamVG. Mötet dokumenteras av ansvarig för mötet och läggs ut i skapad händelse i WIS.
Om begäran kommer från en räddningstjänst inom Västra Götaland ansvarar den räddningstjänst som har
ansvaret för delregionen för att förbereda den begärande aktören inför mötet. Om begäran kommer från en
kommun utanför Västra Götaland är det Räddningstjänstförbundet Storgöteborg som ansvarar för
ovanstående.
Vid telefonmötet kan följande dagordning användas:
-

Upprop (Ansvarig för delregional samordning där behovet finns)
Syfte med mötet (Ansvarig för delregional samordning där behovet finns)
Lägesbild från begärande aktör (Begärande aktör)
Begärande aktör förbereder en kort lägesbeskrivning som innehåller:
-

-

Vad har hänt?
Vad sker just nu?
Vad är räddningsinsatsens mål?
Vad kan inträffa?
Hur ser prognosen ut?
Hur mycket resurser är insatta och hur leds räddningsinsatsen?
Finns det särskilda risker för räddningspersonal?

Resursbehov från begärande aktör (Begärande aktör)
Begärande aktör ska ha förberett ett mer specifikt behov av resurser utifrån modulerna. Vid
redovisning av varje modul ska den innehålla antal resurser, resurser över tid i dygn,
fördelning över dygnets timmar samt när behövs första resurserna.
-

-

Vilka grundresurser behövs?
Vilka specialresurser eller materiel behövs?
Vilka ledningsresurser behövs?

Lägesbild gällande pågående räddningsinsatser samt bedömning av riskbild (Samtliga)
SÄRF, RÖS, NÄRF och RSG lämnar en lägesbild över pågående räddningsinsatser samt
nuvarande riskbild inom varje delregion. Länsstyrelsen lämnar en lägesbild över övriga
händelser som påverkar länet och riskbilden.

-

Beslut om inriktning av möjlig ambitionsnivå utifrån begärda resurser (Samtliga)
SÄRF, RÖS, NÄRF och RSG beslutar vilken ambitionsnivå som ska sättas för hjälp från
Räddsam VG. Efter beslut om inriktning fördelas resursbehoven i de olika delregionerna.

-

Resurserbjudande från delregionerna
Resurserbjudande från delregionerna ska vara inne kl XX:XX och skickas till e-post
abc@ABC.se. Vid frågor kontakta ABC via ABC. OBS! Erbjudna resurser är preliminärt
planerade att sättas in till dess att officiell begäran bekräftas och planeringen aktiveras.
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Bilaga 2 Exempel svarsblankett
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Bilaga 3 Exempel information om gemensam insats

Räddningstjänsterna i Västra Götaland arbetar tillsammans med att
stödja hanteringen av <HÄNDELSEN> utanför <PLATS OCH KOMMUN>
Sedan i <DAG> finns räddnings-och ledningspersonal från flera räddningstjänster i Västra Götaland på plats i
<PLATS> för att bistå med resurser till <Drabbad aktör>
Resurserna till <PLATS> samordnas genom RäddsamVG i våra fyra olika delregioner (Göteborgsregionen,
Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal)
Sedan 2015 samverkar Räddningstjänsterna i Västra Götaland i RäddsamVG, en sammanslutning av
räddningstjänsterna i Västra Götaland, för ett säkert och tryggt Västra Götaland och för att tillsammans
hantera det oönskade.

Presskontakt
Göteborgsregionen
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs Ledningscentral 031-335 26 00
Sjuhärad
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Ledningscentral 033-750 28 30
Skaraborg
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs Ledningscentral 0500-42 40 01
Fyrbodal
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Ledningscentral 0520-141 90
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