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Länsstyrelsen Dalarna 
Att: Peter Forsström 

Begäran om avsteg från gällande handlingsprogram 
för Räddningstjänsten Västerbergslagen 

På grund av personalsituationen på deltidskåren i Kopparberg har vi för 
avsikt att gå ner i beredskapsstyrkans bemanning, från 1 + 5 till 1 + 4. 
Handlingsprogrammet anger bemanning 1 + 5. 
Från och med V38 uppgår personalstyrkan totalt till 15 man som ska 
täcka 18 beredskapstjänster. För att inte överanstränga befintlig personal 
måste vi minska beredskapsstyrkan till 1 + 4. 
Totallarm tillämpas vid: bygdebrand, större trafikolycka m.m. 

Under senaste månaderna har en kraftsamling för nyrekrytering genom
förts. Annonsering, reportage i länstidningen, öppethus/prova på kväll har 
genomfö1is. Eventuellt har vi två nya brandmän på gång. Dessa beräknas 
inte kunna tas i tjänst före årsskiftet. 

Just nu genomförs, i projektform, en genomlysning av hela organisationen 
Räddningstjänsten Västerbergslagen. Resultatet kommer att redovisas i 
december 2015. Nya mandatperiodens handlingsprogram beräknas vara 
klart sista mars 2015. 

Rolf Hell berg 
Tf. Räddningschef 
Räddningstjänsten Västerbergslagen 
0240-86025 

Kopia till: 
Räddningsnärnndens ordförande, Britt Marinder 
Kårchef, Henrik Karlsson 
BRF, Stefan Söderlund 
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Räddningstjänsten 
771 82 Ludvika 
Besöksadress: Prästgårdsgatan 11 
E-postadress: raddningstjansten.vb@ludvika.se 

Telefon 0240-860 00 vx 
Telefax 0240-804 21 

Bankgiro 467-5088 
Postgiro 12 45 30-7 
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DALARNAS IAN 

Beredskapsfunktionen 
Peter Forsström 
Direkt 010-2250432 
Peter.Forsst rom@lansstyrelsen.se 

Ludvika kommun 
Räddningstjänsten 
771 82 Ludvika 
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Yttrande över begäran om avsteg från gällande 
handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Västerbergs-lagen 
Räddningstjänsten Västerbergslagen (RV) har kommit med en begäran om att få 
göra avsteg från nu gällande handlingsprogram vad avser beredskapsstyrkans 
storlek. Idag ska, enligt handlingsprogrammet, styrkan vara 1 +5 fördelat över tre 
grupper. På gi·und av svårigheter med rekrytering så är personalstyrkan idag 
totalt 15 personal som ska täcka 18 tjänster. 

Länsstyrelsen anser att en risk- och konsekvensanalys behöver genomföras öve1· 
de risker som finns i Ljusnarsbergs kommun samt en analys av de konsekvenser 
det innebär för den personal som ska upprätthålla beredskapen. 

Under rådande förhållanden så ser vi att under den tid utredningen pågår kan 
beredskapsstyrkans storlek vara 1+4. Länsstyrelsen vill att RV har en 
fortlöpande dialog om rekryteringsläget i Ljusnarsbergs kommun. Utredningen 
presenteras för Länsstyrelsen senast 31 december 2015. 

Länsstyrelsen förtydligar att vi ser detta som ett samrådsförfarande och att. 
ärendet ska beredas och beslutas av det organ som beslutar om 
handlingsprogrammet, i de flesta fall Kommunfullmäktige. 

I ert brev har ni skrivit att nytt handlingsprogram ska vara klart 31 mars 2015, 
vi antar att ni menar 2016. 

Se även vårt tidigare beslut med diarienummer 452-6590-2015 

~~ 
Peter Forsström 

Kopia till: 
Lsty Örebro Marcus Sjöholm · 
RN-01·dförande Britt Marinder 

Länsstyrelsen Dalarna 

Postadress 791 84 FALUN 
Besöksadress Asgatan 38 

Telefon 010 225 00 00 Web www.lansstyrelsen.se/dalarna 
E-post dalarna@lansstyrelsen.se 

Plusgiro 6 88 19-2 

Bankgiro 5050-5858 

Org nr 202100-2429 


