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1 Inledning  
 
Detta dokument beskriver operativ samverkan mellan organisationerna i 
RäddSam N, inom områdena insatsstöd (insatsledning) och stab. 
Dokumentet beskriver även gemensam systemledning.  
 
Dokumentet beskriver endast gemensamma samverkansområden. Utifrån 
dokumentet är det upp till organisationerna att var för sig kan förtydliga 
övriga områden. 
 
Detta dokument gäller från och med 2016-03-01 och därmed upphöra 
tidigare dokumentet Ledningssystem-N, 2011. 
 

2 Insatsstöd 
Detta samverkansområde består av två delar; gränslös räddningstjänst och 
ledningsstöd.  

 

Gränslös räddningstjänst 
Det är inte väsentligt varifrån hjälpen kommer, huvudsaken är att rätt hjälp 
kommer snarast möjligt. Detta är grundtanken bakom begreppet "Gränslös 
räddningstjänst". Var den hjälpsökande än befinner sig så kommer närmaste 
räddningstjänst att larmas, oavsett om insatsen sker i annan kommun. 
 

Vid stora eller flera pågående insatser ökar resursbehovet och det är svårt 
för enskilda räddningstjänster att själva klara av hela resursbehovet. För 
räddningstjänsterna som ingår i RäddSam N så kan i princip samtliga 
räddningsresurser solidariskt användas över hela ytan, förutsatt att den 
hjälpande räddningstjänsten minst har förutbestämd minimiberedskap kvar. 
Detta hanteras av systemledningen (se kapitel 4).  

Inom ramen för gränslös räddningstjänst finns ett antal regionala resurser 
som organisationerna gemensamt ansvarar för.  

 

Ledningsstöd 
Likt resonemanget för ”gränslös räddningstjänst” så gäller detta även för 
ledningsstöd, som utgörs av olika ledningsfunktioner (befälsfunktioner). 
Primärt är det vanligtvis stöd till räddningsledaren i en yttre insatsledande 
stab som är behovet, men det kan även finnas behov av ledningsstöd till en 
inre insatsledande stab eller systemledningsstab.  

Då räddningsledare kommer från angränsade kommun gäller normalt 
följande förutsättningar: 

1. Första befälet på skadeplatsen blir räddningsledare. 
2. Högre befäl tar över räddningsledarskapet. 
3. Räddningsledarskapet lämnas över, vid lämplig tidpunkt, till befäl 

från drabbad kommun.   
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3 Staber 
 
RäddSam N samverkar kring tre olika typer av staber; yttre och inre 
insatsledande stab samt systemledningsstab.  
 
Yttre insatsledande stab  
Ledningsstöd till räddningsledaren (RL) på skadeplats. Räddningsledaren 
ska kunna få stöd av tillkommande ledningsfunktioner. Ledningsenhet 
bemannas inledningsvis av egna ledningsfunktioner, eller av 
ledningsfunktioner från annan kommun. Därefter kan staben utökas efter 
behov med fler funktioner. Bemannas av stabschef och efter behov av 
funktionerna R1 – R8, se nedan. 

För att säkerställa stabsarbete på skadeplats kan fler ledningsenheter 
och/eller MOBISOL tidigt larmas.  

 
Inre insatsledande stab  
Inre insatsledande stab är ett stöd till räddningsledaren (RL). Lämplig 
stabslokal är lokal räddningscentral, varifrån stöd ges till enskild insats/RL. 
Insatsen kan vara spridd på flera platser t ex. översvämningar, men leds av 
en och samma RL. Skapas en inre insatsledande stab så ska alltid en 
stabschef utses. 

Funktionsbenämningarna R1 – R8 ska användas. R1 och R4 ska samordnas 
med systemledningsstaben då den är aktiverad. 

 
Systemledningsstab  
Ledningsstöd till systemledningschef. Utövas från HILL. Bemannas av 
stabschef och funktionerna R1 – R8 efter behov. Beskrivs vidare i kapitel 4.  
 
Funktionsbenämningar 
Funktionsbenämningar i staberna följer de som används av bl. a 
kommunerna, polisen och försvaret och de används även i de utbildningar 
som tidigare genomförs i RäddSam N.  
 
R1 Personal 
R2 Underrättelseverksamhet 
R3 Insatsledning (stöd) 
R4 Logistik och utrustning 
R5 Planering och samverkan 
R6 Insatsanalys 
R7 Information 
R8 Uppgiftsberoende verksamhet 
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4 Systemledning 
4.1 Definition systemledning 
 
Mycket enkelt kan man vända på ordet och säga att det handlar om att 
kunna leda systemet. Nedan används en definition av systemledning för att 
beskriva systemledningen för RäddSam N. (hämtat från ”Taktik, ledning, 
ledarskap, Stefan Svensson mfl. 2005”).  
 
Systemledning innebär: 
1. Definiera Räddningstjänsterna i RäddSam N:s roll  
2. Definiera insatsers ram (avsikt med insats, resurs, tid, geografi) 
3. Resursförsörjning över tid till pågående räddningsinsatser. 
4. Beredskapsproduktion i förhållande till riskbild och hjälpbehov.  
 
I RäddSam N hanteras systemledningen av tre olika funktioner: 
• IB (Inre befäl som är lokaliserat på HILL) 
• Systemledningschef 
• Respektive organisation/kommun 
 
Nedan åskådliggörs ansvars- och arbetsfördelningen: 
 

 
 

IB Systemlednings-
chef 

 

Respektive 
organisation 

1. Räddningstjänsterna i 
RäddSam N:s roll 
 

* *  

2. Insatsers ram 
 

   
3. Resursförsörjning 
 

   
4. Beredskapsproduktion    
 
* Innefattar att vid oklar larmplan eller otydlig information från uppringare till 112 tolka 
om det är räddningstjänst eller inte. Innefattar även att bedöma om given larmplan 
(resurserna) motsvarar hjälpbehovet. 
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4.2 Organisation och mandat 
 
Nedan figur beskriver hur systemledningen är organiserad. Strukturen 
bygger på att en ökad belastning på systemet kräver också ökade mandat för 
att hantera systemledningen.  
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Funktion  Vilka? Mandat för systemledning 
Respektive 
organisation  

Räddningschef eller 
utsedd funktion  

Respektive organisation 
övertar hanteringen av eget 
system.  
 

Systemlednings-
chef 

BIB/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 
HILL 

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

 

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

 

  

Inre befäl (IB) 

Systemledningschef (BIB/TCB) 
RVäst Hylte Halmstad Laholm 

Ö
ka

nd
e 

be
la

st
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ng
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4.3 Inre befäl (IB) 
 
Inre befälets primära arbetsuppgift är systemledning men kan om 
belastningen tillåter även vara insatsstödjande för kommun som avtalat om 
detta. Inre befäl ska informera systemledningschef och drabbad organisation 
om det är några insatser eller andra händelser som får (kan få) större 
påverkan på systemet. 
 
 
Löpande arbetsuppgifter 
 
• Ansvara för systemledningen över tiden och ska vara uppdaterad på 

räddningstjänstens belastning i RäddSam N genom samverkan med 
SOS. Hålla en, över tiden, aktuell lägesbild för RäddSam N.  

• Kontaktyta för samverkande organisationer inom/utom RäddSam N. 
Ansvara för att samordna de resurser som vi kan stötta andra 
organisationer med.  

• Fastställande och dokumentering av brandriskprognos för kommunerna 
och löpande informera berörda organisationer.  

• Besluta om skogsbrandflyg med stöd av brandriskprognoserna.  
• Fördela beslutsunderlag till räddningscheferna angående eldningsförbud.  
• Hantera informations/varnings meddelande från SOS (ex vädervarning). 
• Utifrån gemensam (RäddSam N) lägesbild informera allmänhet och 

press. 

 
Arbetsuppgifter vid larm 
 
Systemledning 
• Vid oklar larmplan eller genom medlyssning vid otydlig information 

från uppringare till 112 tolka om det är räddningstjänst eller inte. Sker 
via samverkan med SOS. 

• Bedöma om given larmplan (resurserna) motsvarar hjälpbehovet. 
• Ansvara för systemledningen över tiden och vara uppdaterad på 

räddningstjänstens belastning i RäddSam N genom samverkan med 
SOS. Hålla en, över tiden, aktuell lägesbild för RäddSam N.  

• Samordna räddningstjänsternas resurser (personal och material) och 
resursbehov vid större händelser. Vid händelser som berör flera 
kommuner, även händelser som ej är räddningstjänst (ex storm, 
översvämningar), ska fördelning, begränsningar och prioriteringar av 
räddningstjänstresurser inom/utom RäddSam N samordnas från HILL. 

• Ska vid behov (enligt förbestämda kriterier eller vid egen bedömning) 
larma systemledningschef och informera drabbad organisation/kommun. 

• Ska vid behov avlasta egen funktion genom att tillkalla ledningsstöd.  
• Ska vid behov kunna förstärka sin egen funktion (IB) genom att ringa in 

(larma) ledig personal. 
• Svara för att dokumentera insatser för lägesuppföljningen. 
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4.4 Systemledningschef  
 
Systemledningschefens primära arbetsuppgift är att svara för 
systemledningen i ett belastat system. Funktionen systemledningschef 
utgörs av beredskaperna BIB och TCB. Vid behov av funktionen 
systemledningschef så larmar/kontaktar IB någon av beredskaperna eller 
personer som ingår i beredskaperna. Systemledningschefen jobbar direkt åt 
räddningscheferna i RäddSam N.  
 
IB har mandat att sköta systemledningen och säkerställa en skälig beredskap 
för systemet då upp till sex räddningsstyrkor (ca 30 man) är insatta inom 
RäddSam N. Vid en högre belastning på systemet ska IB larma en 
systemledningschef, som efter en bedömning kan ta över ansvaret för 
systemledningen. Beroende på händelse, systembelastning och prognos så 
kan systemledningschefen välja att stanna kvar där han/hon befinner sig 
eller ta sig till HILL. Finns det ett behov av att bygga upp en 
systemledningsstab ska systemledningschefen alltid ta sig till HILL.  
 
Om inte systemledningschefen är larmad så ska han/hon larmas senast enligt 
kriterierna för larmning/kontakt av räddningschef.  
 

Systemledningschefens ansvar och arbetsuppgifter 
• Vid pågående insats/er säkerställa en skälig beredskap för systemet 

enligt respektive räddningschefs direktiv i ”Riktlinjen för återskapande 
av beredskap vid pågående insatser”.  

• Samordna räddningstjänstresurser och resursbehov vid större händelser 
både inom och utanför RäddSam N. 

• Fatta beslut angående utökad systemledningsstab och säkerställa det 
stabsstöd som krävs. 

• Är överordnad räddningsledaren vad gäller beslut angående systemet 
(systemledningen). Är dock inte överordnad räddningsledaren vad gäller 
beslut angående insatsens utförande.   

• Kontakta berörda räddningschefer vid behov. 
 
Kontakta räddningschef i berörd kommun i följande fall: 
• Vid större insatser eller händelser i kommunen som påverkar stora delar 

av den operativa beredskapen.  
• Vid långvariga räddningstjänstinsatser eller större störningar i viktiga 

samhällsfunktioner. 
• Vid insatser eller händelser som leder till ett stort massmediaintresse. 
• Vid svåra personalproblem, skador eller dödsfall av egen personal. 
• Vid insatser eller händelser som ställer krav på intern kommunal 

samordning och krishantering. 
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5 Förklaringar 
 
BIB Brandingenjör i beredskap (Halmstad) 
 
HILL Hallands integrerade larm och ledning. 

Lokaliserad i SOS-centralen på BAS 
(Räddningstjänsten Halmstad). Bemannas i 
grundläget av ett inre befäl (IB).  

 
 
IB Inre befäl (lokaliserad på HILL) 
 
IL Insatsledare 
 
MOBISOL  Mobil samband och ledningscentral (Container) 
 
RL Räddningsledare 
 
RäddSam N Räddningssamverkan i Halland. Består av 

räddningstjänsterna i Halmstad, Hylte och 
Laholm samt Räddningstjänsten Väst (Varberg 
och Falkenberg).    

 
SL Styrkeledare 
 
SYSLC Systemledningschef 
 
TCB Tjänstgörande chef i beredskap (RVäst) 
 
YB Yttre befäl (RVäst) 
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