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Begäran om förlängning av det tillfälliga avsteget från 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor gällande 

kompetenskrav för räddningschef i beredskap 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen behandlade vid sammanträde den 

27 (36) 

11 april 2016 § 19 en skrivelse daterad den 17 mars 2016 från förvaltningen. Av 
denna skrivelse framgår att det finns ett ömsesidigt avtal om operativ 
räddningschef i beredskap (RCB) mellan Räddningstjänsten Västerbergslagen och 
Räddningstjänsten Smedjebacken. Avtalet avser räddningschefer och 
ställföreträdande räddningschefer. Kompetenskraven för berörda är enligt gällande 
handlingsprogram är räddningsledning B och tillsyn B eller likvärdig utbildning. 

Sedan 2014 har det inom Räddningstjänsten Bergslagen enbart funnits två personer 
inom funktionen RCB och förvaltningen har avvaktat med tillföra den aktuella 
kompetensen till dess resultatet av pågående utredning om räddningstjänstens 
framtida organisation. När beslut tagits om framtida organisation för 
räddningstjänsten, avser förvaltningen påbö1ja kompetensinventering och utifrån 
denna genomföra nyrekryteringar för att täcka de som finns. 

Förslag 
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 11 april 2016 
§ 19 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förlänga det 
tillfälliga avsteget från handlingsprogrammet gällande kompetensen för de som 
ingår i räddningschef i beredskapsfunktionen till den 31 december 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Begäran om förlängning av det t illfälliga avsteget från 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor gällande 

kompetenskrav för räddningschef i beredskap 

Beslut 

Räddningsnänmden beslutar föreslå kommunstyrelsen att de föreslår 

kommunfullmäktige att förlänga det tillfälliga avsteget från handlings

programmet gällande kompetensen för de som ingår i räddningschef i 
beredskap funktionen till den 31 december 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Av en tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2016 från förvaltningen framgår att 

det furns ett ömsesidigt avtal om operativ räddningschef i beredskap (RCB) 

mellan Räddningstjänsten Västerbergslagen och Räddningstjänsten 

Smedjebacken. 

I funktionen RCB ingår räddningschefer och ställföreträdande räddningschefer 

inom Räddningstjänsten Västerbergslagen och Räddningstjänsten 

Smedjebacken. Kompetenskraven enligt gällande handlingsprogram är 

räddningsledning B och tillsyn B eller Wwärdig utbildning. 

När avtalet ingicks fanns det totalt två personal från Räddningstjänsten 

Sm edjebacken och fyra personal från Räddningstjänsten V~sterbergslagen som 

ingick i funktionen. Sedan ett antal år tillbaka har två personal från 

Sm edjebacken och tre personal från Ludvika ingått i funktionen. 

Sedan oktober 2014 har det bara varit två personal från Räddningstjänsten 

Västerbergslagen. Detta innebär att antalet personal att tillgå, och som har 

kompetens enligt kraven i handlingsprogrammet, har halverats. D etta har 

medfört högre arbetsbelastning för de två personer från Räddningstjänsten 

Västerbergslagen som ingår i funktionen RCB. 

Anledningen till att det saknas personal med nödvändig kompetens är att 

förvaltningen avvaktat resultatet av den utredning om räddningstjänstens 

framtida organisation som genomfördes hösten 2015. Först efter att 

nödvändiga politiska beslut tagits om vilken organisation som ska gälla komm er 

förvaltningen att påbörja kompetensinventeringen och utifrån den genomföra 

nyrekryteringar för att täcka de behov som finns. I avvaktan på detta är 

förvaltningens förslag att personal inom Räddningstjänsten Västerbergslagen 

Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Justerandes slgn 

ska kunna ingå i RCB funktionen med kompetens räddniogsledning B och 

tillsyn A och som inte har en räddningschefsfunktion. 

Ärendets tidigare handläggning 
Behandlats i räddningsnämndens arbetsutskott 2016-03-17 § 18 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen Ludvika kommun 

Konununstyrelsen Ljusnarsbergs kommun 

Smedjebackens räddningskår 

Akten 

Utdragsbcstyrkande 
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