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1. Inledning 

I detta dokument beskrivs i huvudsak räddningstjänstens insatsledning. I dokumentet 
”Operativa grunder, RäddSam Halland” finns utförligare beskrivningar kring 
områdena systemledning och stab. Vidare beskrivs insatsförmågan i styrdokumentet 
”Räddningstjänstens insatsförmåga”.  
 

2. Insatsledning 
Aktörer i ledningssystemet: 
Styrkeledare (SL) 
Styrkeledare är den funktion som utövar direkt ledning över en enskild enhet. Denna 
ledningsnivå kallas även ”uppgiftsledning”. Utbildningsbakgrund varierar från 
arbetsledarutbildning till räddningsledare A. 
 
Yttre befäl (YB) 
I förbundet finns ett yttre befäl som larmas till räddningsinsatser där det finns ett 
utökat ledningsbehov. Funktionens roll är att ta ett överordnat ansvar för ledningen 
på skadeplatsen. Utbildningsbakgrund varierar från brandförman/räddningsledare A 
till brandingenjör. För att ingå i funktionen ska man bedömas särskilt lämplig och ha 
förmåga att hantera en större räddningsinsats. 
  
Yttre befäl (insatschef) YB (IC) 
I förbundet finns ett yttre befäl (insatschef) som larmas till insatser där det finns 
ännu ett utökat ledningsbehov. Funktionens roll är att ta ett överordnat ansvar för 
insatsledningen på skadeplatsen. Utbildningsbakgrund varierar från brandmästare/ 
räddningsledning B till brandingenjör. För att ingå i funktionen ska man bedömas 
särskilt lämplig och ha förmåga att hantera en större räddningsinsats.  
 
Tjänstgörande chef i beredskap (TCB) 
Tjänstgörande chef i beredskap verkar direkt på uppdrag av räddningschefen och kan 
vid större insatser eller andra särskilda händelser överta det överordnade ansvaret 
för ledningen på skadeplatsen. TCB:s primära uppdrag, förutom att vara tjänsteman i 
beredskap, Tib, åt kommunerna, är systemledning och övergripande ansvar för 
lednings-systemet samt att hantera andra strategiska frågor. Räddningschefen utser 
lämpliga personer till rollen.  
 
Räddningschef 
Räddningschefen är chef för organisationen i alla situationer och vid alla tidpunkter.   
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2.1 Räddningsledarskapet och behovet av insatsledning  
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska det alltid finnas en räddningsledare (RL) vid 
en räddningsinsats. Det är det faktiska ledningsbehovet som ska styra vilken 
befälsnivå som är räddningsledare. Den funktion som påverkas mest av det ansvar, 
krav, skyldigheter och rättigheter som följer med räddningsledarskapet ska också 
agera RL. I normalläget är det första befälet på plats som är RL. Vid vissa typer av 
larm är det dock så självklart att det är en större omfattning på olyckan eller en hög 
komplexitet och således ett större ledningsbehov som behövs och då faller det sig 
naturligt att det är en högre ledningsnivå som är RL. Det kan beskrivas med att ju 
större omfattning och/eller högre komplexitet desto högre ledningsnivå på RL. 
 
Högre befäl enligt given befälsordning måste överta räddningsledarskapet om 
underordnat befäl begär detta. Detta sker i samband med överlämning. Högre befäl 
har rätt att överta räddningsledarskapet vid varje tidpunkt och har till uppgift att 
pröva beslut fattade av annat befäl trots att denna är räddningsledare för stunden. 
Syftet med detta är att stötta aktuell räddningsledare.  
 
Vem som är räddningsledare samt byte av räddningsledare under pågående 
räddningsinsats ska dokumenteras och meddelas till berörda parter såväl som till SOS 
Alarm och övriga befäl.  
 
Händelsens omfattning och komplexitet kan grovt delas in i tre nivåer och en 
strategisk/normativ nivå. I figuren nedan illustreras på vilken nivå respektive 
ledningsfunktion normalt verkar samt hur mandatet fördelas.  
 

 Omfattning/komplexitet Anmärkning 

Nivå 1 Låg  
Nivå 2 Medel  
Nivå 3 Hög  
Nivå 4 - Innefattar systemledning samt 

strategiska och normativa frågor. 
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2.2 Befälsordning 
Nedan beskrivs befälsordningen i ledningssystemet:  

 
Styrkeldare (SL) ansvarar normalt för uppgiftsledning, det vill säga leder enskild 
enhet. 
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Krävs det samordning av enskilda enheter eller att ledningsbehovet ökar av annan 
anledning så benämns det som insatsledning. Yttre befäl ansvarar normalt för 
insatsledningen. I ledningssystemet finns det två yttre befäl, YB och YB(IC). I 
beredskapsläget och initialt vid larm är de båda funktionerna likställda. Kräver 
ledningsbehovet att det skapas en hierarki mellan de båda funktionerna så är YB(IC) 
överställd YB.  
 
Räddningschefen har genom avtal gett inre befäl (IB) i uppdrag att vid normala 
förhållande hantera systemledningen. Se vidare i avsnittet ”systemledning” samt i 
styrdokument ”Operativa grunder RäddSam Halland”. Genom avtal kan även IB 
utgöra räddningsledare vid mindre räddningsinsatser.  
 
Tjänstgörande chef i beredskaps, TCB, primära uppdrag är systemledning, men kan 
vid behov begränsa eller ta över räddningsledarskapet.  
 
Räddningschefen har normalt ingen insatsledande funktion men kan vid alla 
situationer och vid alla tidpunkter begränsa eller ta över räddningsledarskapet.  
 

3. Systemledning 

Systemledning beskrivs utförligt i styrdokumentet ”Operativa grunder, RäddSam 
Halland”. Nedan är en övergripande beskrivning av systemledningen. Strukturen 
bygger på att en ökad belastning på systemet också kräver ökade mandat för att 
hantera systemledningen.  
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Funktion  Vilka? Mandat för systemledning 
Respektive 
organisation  

Räddningschef 
eller utsedd 
funktion  

Respektive organisation 
övertar hanteringen av eget 
system.  
 

Systemlednings-
chef 

BIB1/TCB Mandat att hantera 
beredskapen till nivå enligt 
respektive räddningschefs 
direktiv i ”Riktlinjen för 
återskapande av beredskap 
vid pågående insatser”.  
 

Inre befäl  Inre befäl i jour. 
Lokaliserade på 
HILL2 

Mandat att vid pågående 
insats/er säkerställa en 
skälig beredskap då upp till 
sex räddningsstyrkor (cirka 
30 man) är varaktigt insatta 
inom RäddSam N. 
 

 

Övrigt stöd 
Funktionerna YB och YB(IC) ingår normalt inte i systemledningen men kan vid behov 
användas i en systemledningsstab eller användas initialt som resurs vid behov av 
snabbt stöd. 
 
 
 
 

 
1 Brandingenjör i beredskap, Räddningstjänsten Halmstad 
2 Hallands integrerade larm och ledning. Bemannas normalt av ett inre befäl.   
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