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Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Öland om skydd mot olyckor 

Beskrivning av ärendet 

För varje ny mandatperiod ska kommunerna ta fram ett handlingsprogram 

som beskriver räddningstjänstens skadeförebyggande arbete och operativa 

förmåga om en olycka inträffar. Förbundsdirektionen i Ölands Kommunal-

förbund antar efter ett remissförfarande, handlingsprogrammet för den 

gemensamma räddningstjänst som ligger i kommunalförbundet.    

Beslutsunderlag 

Remissförfrågan, daterad den 13mars 2019. 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland med bilagor. 

Yttrande, daterat den 24 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Handlingsprogrammet beskriver Räddningstjänsten Ölands organisation, 

förmåga och funktionalitet, identifierar särskilda risker på Öland samt 

behandlar Räddningstjänstens aktuella situation i en nulägesanalys. Analysen 

identifierar tre särskilt allvarliga utmaningar som om de inte kan hanteras, 

hotar att försämra räddningstjänstens förmåga. Programmet och den mera 

ingående utredning som ingår i underlagen beskriver också möjliga lösningar 

varav en är mer resurskrävande än de övriga.  

Det är förvaltningens bedömning att det finns uppenbara skäl som talar för 

att tillstyrka handlingsprogrammet och noga beakta de lösningsförslag som 

framförs. Om räddningstjänsten inte kan utvecklas i takt med den tekniska 

utveckling som hela tiden pågår i samhället kan detta få allvarliga 

konsekvenser för räddningstjänstens förmåga att kunna tillhandahålla ett 

tillfredställande skydd mot olyckor inom det geografiska område som Öland 

utgör. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Eftersom den remissförfrågan över handlingsprogrammet som bland annat 

ställts till kommunen, regleras i Lagen (2003:778), finns det bara två möjliga 

beslutsalternativ. Ett alternativt förslag till beslut är då att inte tillstyrka 

handlingsprogrammet utan istället anvisa andra möjligheter att hantera den 

situation som programmet beskriver. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras enligt 

förvaltningslagens regler. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte direkt något av perspektiven i kommun-

styrelsens reglemente § 2 men den verksamhet som beskrivs i handlings-

programmet har stor betydelse för människors upplevelse av trygghet och 

säkerhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förslaget till handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland tillstyrks. 

2. Kommunen ser gärna ett utökat samarbete med andra räddningstjänster, 

framförallt Kalmar, för att säkerställa behovet av de smala specialist-

kompetenserna inom verksamheten.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Räddningstjänsten Öland 
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 Räddningstjänsten Öland 

 

Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Öland  

Beskrivning av ärendet 

För varje ny mandatperiod ska kommunerna ta fram ett handlingsprogram 

som beskriver Räddningstjänstens skadeförebyggande arbete och operativa 

förmåga om en olycka inträffar. Förbundsdirektionen i Ölands Kommunal-

förbund antar efter ett remissförfarande, handlingsprogrammet för den 

gemensamma räddningstjänst som ligger i kommunalförbundet. 

Sammanfattning 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor LSO, reglerar räddningstjänst-

verksamheten så att dessa i hela landet ska kunna tillhandahålla ett med 

hänsyn till lokala förhållanden, likvärdigt skydd mot olyckor. LSO är inte 

detaljreglerande utan vad som är en acceptabel skyddsnivå avgörs genom 

jämförelser med likvärdiga kommuner. 

Handlingsprogrammet beskriver Räddningstjänsten Ölands organisation, 

förmåga och funktionalitet, identifierar särskilda risker på Öland samt 

behandlar Räddningstjänstens aktuella situation i en nulägeanalys. 

Handlingsprogrammet åtföljs av bilagorna ”Riskanalys, Förmåge-

beskrivning, Räddningstjänstens insatstider, Gränsdragning mellan 

kommunalt och statligt vatten samt den utredning om räddningstjänstens 

behov och organisation som på uppdrag av förbundsdirektionen togs fram år 

2017. 

Förvaltningens synpunkter 

Av handlingsprogrammet framgår att räddningstjänsten står inför stora 

utmaningar som dels handlar om bemanningsproblem och dels om 

svårigheten för räddningstjänsten att kompetensmässigt hinna ikapp 

samhällets ständigt pågående utveckling som visserligen skapar nya 

möjligheter men också nya risker för personalen. Om utmaningarna inte kan 

hanteras skulle det leda till att organisationens förmåga inom en ganska snar 

framtid kommer att sänkas. 

I utredningen från 2017 identifieras tre grundproblem: 
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Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer vilket 

leder till svårigheter att bemanna dessa. 

Räddningstjänstens administrativa arbetsuppgifter har ökat över tid och det 

råder brist på rätt kompetens för att kunna hantera dessa. 

Det är ont om personer som kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de 

minsta orterna där det finns deltidsstationer. 

Det föreligger därmed ett omedelbart behov av att vidta åtgärder för att 

utveckla organisationens förmåga. Risker och särskilda behov i det 

geografiska området ska vara styrande för den förmåga som räddnings-

tjänsten måste ha men dessa förändras också över tid vilket ställer krav på en 

kontinuerlig anpassning av organisationen.  

Handlingsprogrammet konstaterar att ingen räddningstjänst klarar sig utan 

samverkan men beskriver samtidigt att det av geografiska skäl inte går att 

förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för att upprätthålla 

förmågan. När olyckor inträffar spelar insatstiderna en avgörande roll och 

räddningstjänsten på Öland måste själv ha den förmåga som krävs. En 

utökad samverkan med andra räddningstjänster kan däremot vara ett sätt att 

säkerställa behovet av mer smala kompetenser inom verksamheten. 

Den tidigare utredningen beskriver också åtgärder för att möta utmaningarna. 

En översyn av kommunala tjänster som kan kombineras med uppdraget att 

vara deltidsbrandman skulle kunna genomföras i samband med förändringar 

i de kommunala verksamheterna och sådana tjänster kan föras över till 

räddningstjänsten. Förvaltningen bedömer att en sådan åtgärd i så fall bör 

kompletteras med att kommunerna ser över sina rekryteringsrutiner och när 

så är möjligt, anger att ett åtagande som deltidsbrandman är meriterande. 

Vidare behöver räddningstjänstens resurser utökas med nio tjänster dagtid, 

huvudsakligen för de administrativa arbetsuppgifterna men också med 

beredskap dagtid. En tredje åtgärd som också kan bidra till att minska 

kostnaderna för de extra resurserna, är att införa vad som kallas ”Första 

InsatsPerson FIP”, i Degerhamn och Runsten. Funktionen ska under hela sin 

beredskap förfoga över ett mindre fordon och ska därmed kunna åka direkt 

på ett larm utan kontakt med stationen. Insatstiden kan minska och det 

geografiska område från vilket deltidsbrandmän kan rekryteras, öka. 

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis i enighet med räddningstjänsten, att 

de geografiska avstånden på Öland gör att insatstiderna blir för långa om det 

inte går att behålla och utveckla ungefär den geografiska 

organisationsstruktur som Räddningstjänsten har idag. 

 

   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Varför ett handlingsprogram?  
 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO 2003:778) skall kommunerna 
ta fram ett handlingsprogram som 
visar hur Räddningstjänsten 
arbetar förebyggande respektive 
operativt om en olycka inträffar.  
 
På Öland är det Direktionen för 
Ölands kommunalförbund som har 
detta uppdrag eftersom 
kommunerna organiserat en 
gemensam Räddningstjänst inom 
kommunalförbundet.  
 
Syftet med handlingsprogrammet 
är framförallt att du som 

kommunmedborgare skall få en 
övergripande inblick i 
Räddningstjänstens uppbyggnad 
och verksamhet.  
 
Handlingsprogrammet är ett 
politiskt styrdokument som visar 
den politiska ambitionen för 
verksamheten och som vi har att 
arbeta efter. Programmet antas av 
Direktionen för Ölands 
kommunalförbund efter hörande 
av respektive huvudkommuner.  
 
Nytt handlingsprogram antas en 
gång varje mandatperiod. 
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Vad är räddningstjänstens uppdrag? 

 
Räddningstjänstens verksamhet 
regleras av Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, LSO. Lagen 
syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn 
till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor. 
 
Detta innebär att 
räddningstjänsten ska leverera ett 
skydd till invånarna som är 
likvärdigt oavsett vart i landet de 
befinner sig. Lagen reglerar alltså 
inte i detalj hur räddningstjänsten 
ska se ut. Vad som är en acceptabel 
nivå avgörs genom jämförelser 
med likvärdiga kommuner. 
 
På Öland har räddningstjänsten 
även rollen som tillsyns- och 

tillståndsmyndighet för hantering 
av brandfarliga och explosiva 
varor enligt Lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor, 
LBE. Utöver detta samordnar 
räddningstjänsten kommunernas 
säkerhetsarbete för kris, 
extraordinära händelser samt civilt 
försvar. 
 
Räddningstjänsten verkar för att 
uppfylla sitt uppdrag på flera olika 
sätt: genom utbildning till 
allmänhet och företag, 
informationsinsatser, tillsyn- och 
tillståndsverksamhet, rengöring 
och brandskyddskontroll av 
eldstäder, operativa insatser vid 
inträffade olyckor samt genom 
samordning av och planering för 
kommunernas säkerhetsarbete. 
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Räddningstjänsten på Öland 

 
På Öland är räddningstjänsten 
organiserad under Ölands 
Kommunalförbund. Direktionen 
för Ölands Kommunalförbund 
utgör räddningsnämnd. 
 
Organisationen består av fyra 
verksamheter: 
 

 Operativa verksamheten 
 Förebyggande 

verksamheten 
 Tekniska verksamheten 
 Risk- och 

Säkerhetssamordning 
 
Rent operativt är består 

räddningstjänsten av 6 

deltidsstationer samt en 

Räddningschef i beredskap. Under 

vecka 26-31 öppnas dessutom en 

sommarstation på Böda Sands 

camping. De ordinarie stationerna 

med bemanning återges i bilden 

nedan.  

 

Bemanningen på stationerna är en 

ambitionsnivå. På grund av 

svårigheter med rekrytering och 

flera vakanser är det sällan som 

den önskade bemanningen uppnås 

på alla stationer. 

 
 
Deltidsstationer och bemanning 
 
 
 
Löttorp:  1 + 3 (1 styrkeledare  
  och 3 brandmän) 
 
 
 
Borgholm:  1 + 4 (1 styrkeledare  
  och 4 brandmän) 
 
 
 
Runsten: 1 + 2 (1 styrkeledare  
  och 2 brandmän) 
 
 
 
Färjestaden: 1 + 4 (1 styrkeledare  
  och 4 brandmän) 
 
 
 
Mörbylånga: 1 + 4 (1 styrkeledare  
  och 4 brandmän) 
 
 
 
Degerhamn: 1 + 3 (1 styrkeledare  
  och 3 brandmän) 
 

 



 
 

Risker på Öland 

 
Följande risker har identifierats på 
Öland som räddningstjänsten ska 
kunna ingripa mot: 
 

 Många äldre byggnader - 
Dåligt byggnadstekniskt 
brandskydd, svårt att 
begränsa bränder osv. 

 
 Mycket skyddsklassad 

natur - Risk stora 
miljöskador vid utsläpp, 
exempelvis oljepåslag från 
havet 

 
 Många stora tamdjur - Risk 

för att stora tamdjur 
hamnar i svåra 
belägenheter där det 
behövs hjälp från 
räddningstjänsten för att få 
loss djuret 

 
 Mycket trafik på vägar som 

inte är avsedda för detta - 
Ökad risk för olyckor 

 
 Farlig verksamhet i nära 

anslutning till större 
samhälle - Guldfågeln 
hanterar stora mängder 
ammoniak och ligger i nära 
anslutning till Mörbylånga 

 
 Mycket vindkraftverk - 

Servicepersonal som 
befinner sig uppe i 
vindkraftverket kan bli 
skadade och behöva hjälp 
för att ta sig ner 

 
 Drunkning - Mycket turister 

och badgäster, mycket 
stränder på Öland 

 
 Stora och/eller långdragna 

insatser - Insatser som 
pågår under lång tid med 
större resursbehov, både 
personellt och materiellt, än 
vad vi har tillgång till själva 

 
 Insatser med större 

ledningsbehov 
 

 Övriga risker som utgör hot 
mot liv, egendom och miljö 

 
 Svårigheter att bemanna 

stationer, brist på resurser 
osv. 

 
Riskerna med beskrivning av vad 

räddningstjänsten behöver för att 

kunna hantera risken samt hur 

detta ska göras finns i bilaga 1.  



 
 

Förmåga 

 

Utifrån de risker som identifierats behöver följande förmåga finnas inom 

organisationen. 

 

Grundläggande förmåga 

Typ av insats/förmåga Station som ska ha förmågan* 
Livräddande insats vid sjukdomsfall Samtliga  
Livräddande insats vid trafikolycka Samtliga 
Livräddande samt egendomsräddande 
insats vid brand i byggnad samt 
egendomsräddande insats vid brand ej i 
byggnad 

Samtliga 

Livräddande insats vid 
drunkningstillbud 

Samtliga 

Livräddande insats vid enklare olyckor 
med farligt ämne 

Samtliga 

Insats inom räddningstjänstens 
ansvarsområde i övriga fall 

Samtliga 

Samverkan internt inom 
räddningstjänsten och externt med 
andra organisationer vid olyckor 

Samtliga 

* Avser att personalen på stationen ska ha kunskapen att kunna genomföra typen av 
insats. Övriga omständigheter (exempelvis bemanningen på stationen) kan innebära 
att en station inte kan genomföra typen av insats utan förstärkning från annan 
station. 

 

Särskild förmåga 

Typ av insats Station som ska ha förmågan 
Avancerad höghöjdsräddning Degerhamn 
KEM Mörbylånga 
Tung räddning Färjestaden 
Avancerad brandsläckning Borgholm 
Djurlivräddning Runsten 
Oljeskadeskydd Löttorp 

 

Utförlig beskrivning av förmågan och vad den innebär finns i bilaga 2. Denna 

förmågebeskrivning kan under mandatperioden behöva anpassas till 

förändrade förutsättningar. 

 

Räddningstjänstens insatstider återges i bilaga 3. 

 

Gränsdragningen mellan kommunalt och statligt vatten återges i bilaga 4. 
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Nulägesanalys 

 
Räddningstjänsten står inför stora 
utmaningar. Förändringar i 
samhället har lett till stora 
problem att bemanna 
deltidsstationer. Tekniska 
utvecklingar har skapat 
möjligheter men även lett till nya 
och större risker för 
räddningspersonal vilket ställer 
ökade krav på resurser och 
kompetens. Att säkerställa att 
räddningstjänsten kan bemanna 
sina deltidsstationer samt ha den 
kompetens som krävs för att 
kunna möta nya risker i samhället 
är därför avgörande för 
verksamhetens framtid. 
 
Att inte hantera dessa utmaningar 
nu, innan problemen blir för stora, 
kan innebära att räddningstjänsten 
på sikt inte klarar av att 
upprätthålla sin förmåga. Risker 
och särskilda behov i det 
geografiska området ska styra 
vilken förmåga räddningstjänsten 
ska ha. Om problemen blir ännu 
större kan räddningstjänsten vara 
tvungen att anpassa sin förmåga 
utefter de resurser som finns kvar 
att tillgå i organisationen. Därmed 
kommer man vara tvungen att 
avstå från förmågan att hantera de 
risker som finns. 
 
Exempel på detta kan vara att 
behöva ta bort beredskap från 
vissa stationer under dagtid, inte 
på grund av det inte behöver 
upprätthållas någon beredskap 
dagtid utan på grund av att det helt 
enkelt inte finns några brandmän 
att tillgå under denna tid. Ett annat 
exempel kan vara att inte kunna 
göra insatser vid trafikolyckor med 
nya bränsleformer, på grund av att 
kompetensen att ta fram metoder 

och taktik för dessa nya risker inte 
finns i organisationen. Eftersom 
det blir svårare och svårare att 
upprätthålla beredskap och 
hantera risker kommer situationen 
endast bli värre och värre över tid 
om inget görs snart. Sänkning av 
räddningstjänstens förmåga 
kommer därför behöva göras 
kontinuerligt i takt med att 
problemen ökar. Detta för 
dessutom med sig att de resurser 
dagtid som finns idag kommer 
behöva lägga mycket tid på att 
försöka rekrytera personal vilket 
ytterligare leder till att 
dagtidsresurserna för de 
administrativa uppgifterna 
minskar. 
 
På grund av geografin går det inte 
heller att förlita sig på 
samarbetsavtal med andra 
räddningstjänster för att kunna 
upprätthålla förmågor eftersom 
det inte går att få snabb 
förstärkning från fastlandet till 
Öland annat än precis vid bron. Ska 
de risker som finns och de olyckor 
som kan tänkas inträffa kunna 
hanteras på Öland krävs att 
räddningstjänsten på Öland har 
den förmåga som behövs. 
 
Ifall åtgärder inte vidtas kommer 
räddningstjänsten i framtiden inte 
kunna erbjuda det skydd till 
invånare och företag på Öland som 
lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor kräver. Innebörden av 
detta är att Ölands 
Kommunalförbund inte lever upp 
till lagens krav om att erbjuda alla 
människor ett likvärdigt skydd 
mot olyckor. 
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Just nu står alltså valet mellan att 
vidta åtgärder och därmed 
utveckla organisationen efter de 
risker och behov som finns, eller 
att inte vidta åtgärder och därmed 
acceptera en sänkt förmåga att 
kunna hantera olyckor. Det 
sistnämnda är viktigt att 
poängtera: att inte vidta åtgärder 
innebär alltså inte att 
organisationens förmåga enbart 
bibehålls på nuvarande nivå, utan 
innebär att inom en ganska snar 
framtid kommer förmågan sänkas. 
De åtgärder som krävs syftar inte 
till marginella förbättringar av 
verksamheten, utan till att 
säkerställa att det i framtiden 
kommer finnas en räddningstjänst 
överhuvudtaget. 
 
Räddningstjänsten märks normalt 
inte men måste finnas och fungera 
när något väl inträffar. För att 
möjliggöra detta är förberedande 

arbete, övningar, analyser samt 
möjligheten att säkerställa 
bemanningen nödvändiga. Med de 
problem som finns i 
organisationen idag är detta inte 
möjligt. Det anses därför absolut 
nödvändigt att vidta åtgärder mot 
problemen innan det har gått för 
långt. 
 
 
Sommaren  2018 har visat  
behovet av samverkan. Ingen 
räddningstjänst klarar sig själv. 
Två statliga utredningar 
(Alarmeringsutredningen samt 
Utredningen: En effektivare 
kommunal räddningstjänst) har 
redovisat sina slutsatser. Även i 
dessa lyfts behovet av samverkan 
fram. Det är därför nödvändigt att 
titta på en djupare form av 
samverkan med övriga 
räddningstjänster i närområdet.
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Mål för räddningstjänsten 2019-2022 

 
Det har under 2017 genomförts en 
utredning kring 
räddningstjänstens framtida behov 
och organisation. Utredningens 
huvuddokument finns i bilaga 5. 
 
Utredningen föreslår tre åtgärder: 
 
Åtgärd 1 – Se över, tillsammans 
med kommunerna, vilka 
kommunala tjänster som skulle 
vara lämpliga att kombinera med 
deltidstjänst som brandman och 
lägga över dessa tjänster på 
räddningstjänsten. I dessa tjänster 
skulle det ingå beredskap under 
arbetstid. 
 
Åtgärd 2 – Utöka 
räddningstjänstens resurser dagtid 
genom att anställa 9 personer. 
Dessa personer ska ha som 
huvudarbetsuppgift 
räddningstjänstens administrativa 
uppgifter men även ha beredskap 
som del av sin tjänst under dagtid. 
Dessa tjänster placeras enligt 

följande: 2 i Löttorp, 2 i Borgholm, 
3 i Färjestaden och 2 i Mörbylånga. 
Det ska dock vara möjligt för dem 
att utföra sina administrativa 
uppgifter på samtliga stationer så 
att det blir möjligt att vid behov 
flytta personal från en station till 
en annan för att upprätthålla 
beredskapen på den stationen. 
 
Åtgärd 3 – Inför FIP (Första 
InsatsPerson) på stationerna. FIP 
innebär att en brandman har en 
mindre bil, typ pickup, med sig 
hela tiden under sin beredskap och 
åker på larm direkt, utan att åka 
via stationen först. Bilen utrustas 
för att brandmannen ska kunna 
göra en första insats vid 
framkomst i avvaktan på resten av 
styrkan. 
 
Åtgärd 1 är ett arbete som måste 
ske kontinuerligt när kommunen 
gör omorganisationer och 
liknande. Det sätts därför inga 
konkreta mål utifrån denna åtgärd. 

 
Mål 2019-2022 
 

År Mål Innebörd Vad krävs? 

 
2019 

 
Inför FIP på 
stationerna i 
Degerhamn och 
Runsten 

 
En person i varje grupp 
kommer ha en mindre bil 
med viss utrustning på 
med sig hela tiden. Vid 
larm åker inte denna 
person till stationen utan 
åker direkt till 
olycksplatsen. Därmed 
kommer insatstiden 
minska samtidigt som det 
geografiska område från 
vilket brandmän kan 
rekryteras öka.  

 
Det uppstår en möjlighet 
att personalen som åker i 
FIP-bilen kommer fram 
först på en olycksplats, 
vilket innebär 
ensamarbete tills övriga 
styrkan kommer fram. 
Detta kräver 
konsekvensanalys samt 
övning i den nya rollen. 
 
Materiellt behöver 
Degerhamn och Runsten 
ha varsin bil som kan 
användas som FIP-bil. 
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Anställ 2 tjänster på 
dagtid i Löttorp 

 
Under dagtid kommer två 
personer vara 
stationerade på stationen i 
Löttorp. De ska ha som 
arbetsuppgifter 
räddningstjänstens 
operativa frågor såsom 
övningsplanering, 
registrering av 
kompetenser, 
schemaläggning osv. De 
kommer även ha 
beredskap under sin 
arbetstid, vilket innebär att 
de upprätthåller 
beredskap och därmed 
blir en förstärkning till 
styrkan i Löttorp. Detta gör 
att de kan göra snabba 
förstainsatser med en 
mindre bil, vilket gör att 
insatstiderna minskar, 
samt att beredskapen 
under dagtid (då många 
av brandmännen arbetar 
på annan ort) säkras. 
 

 
Personerna som ska 
vara stationerade i 
Löttorp behöver 
arbetsplatser. 
 
Ska de kunna göra 
snabba förstainsatser 
(samt även kunna lämna 
stationen för 
objektsbesök eller 
liknande och fortfarande 
upprätthålla beredskap) 
behöver de även en 
mindre bil som kan 
användas som en 
offensiv enhet. 

 
2020 

 
Anställ 3 tjänster på 
dagtid i Färjestaden* 

 
Under dagtid kommer tre 
personer vara 
stationerade på stationen i 
Färjestaden. De ska ha 
som arbetsuppgifter 
räddningstjänstens 
operativa frågor såsom 
övningsplanering, 
registrering av 
kompetenser, 
schemaläggning osv. 
samt räddningstjänstens 
förebyggande frågor 
såsom tillsyner osv. De 
kommer även ha 
beredskap under sin 
arbetstid, vilket innebär att 
de upprätthåller 
beredskap och därmed 
blir en förstärkning till 
styrkan i Färjestaden. 
Detta gör att de kan göra 
snabba förstainsatser med 
en mindre bil, vilket gör att 
insatstiderna minskar, 
samt att beredskapen 
under dagtid (då många 
av brandmännen arbetar 
på annan ort) säkras. 
 
 

 
Personerna som ska 
vara stationerade i 
Färjestaden behöver 
arbetsplatser. 
 
Ska de kunna göra 
snabba förstainsatser 
(samt även kunna lämna 
stationen för 
objektsbesök eller 
liknande och fortfarande 
upprätthålla beredskap) 
behöver de även en 
mindre bil som kan 
användas som en 
offensiv enhet. 



Sida 12 av 13 

 
2021 

 
Anställ 2 tjänster på 
dagtid i Borgholm* 

 
Under dagtid kommer två 
personer vara 
stationerade på stationen i 
Borgholm. De ska ha som 
arbetsuppgifter 
räddningstjänstens 
operativa frågor såsom 
övningsplanering, 
registrering av 
kompetenser, 
schemaläggning osv. 
samt räddningstjänstens 
förebyggande frågor 
såsom tillsyner osv. De 
kommer även ha 
beredskap under sin 
arbetstid, vilket innebär att 
de upprätthåller 
beredskap och därmed 
blir en förstärkning till 
styrkan i Borgholm. Detta 
gör att de kan göra 
snabba förstainsatser med 
en mindre bil, vilket gör att 
insatstiderna minskar, 
samt att beredskapen 
under dagtid (då många 
av brandmännen arbetar 
på annan ort) säkras. 

 
Personerna som ska 
vara stationerade i 
Borgholm behöver 
arbetsplatser. 
 
Ska de kunna göra 
snabba förstainsatser 
(samt även kunna lämna 
stationen för 
objektsbesök eller 
liknande och fortfarande 
upprätthålla beredskap) 
behöver de även en 
mindre bil som kan 
användas som en 
offensiv enhet. 

 
2022 

 
Anställ 2 tjänster på 
dagtid i Mörbylånga* 

 
Under dagtid kommer två 
personer vara 
stationerade på stationen i 
Mörbylånga. De ska ha 
som arbetsuppgifter 
räddningstjänstens 
operativa frågor såsom 
övningsplanering, 
registrering av 
kompetenser, 
schemaläggning osv. De 
kommer även ha 
beredskap under sin 
arbetstid, vilket innebär att 
de upprätthåller 
beredskap och därmed 
blir en förstärkning till 
styrkan i Mörbylånga. 
Detta gör att de kan göra 
snabba förstainsatser med 
en mindre bil, vilket gör att 
insatstiderna minskar, 
samt att beredskapen 
under dagtid (då många 
av brandmännen arbetar 
på annan ort) säkras. 

 
Personerna som ska 
vara stationerade i 
Mörbylånga behöver 
arbetsplatser. 
 
Ska de kunna göra 
snabba förstainsatser 
(samt även kunna lämna 
stationen för 
objektsbesök eller 
liknande och fortfarande 
upprätthålla beredskap) 
behöver de även en 
mindre bil som kan 
användas som en 
offensiv enhet. 

* - I vilken ordning stationerna ska prioriteras kommer avgöras av andra 
omständigheter som tillgång till kontorsutrymmen och mindre bilar. 
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Förteckning över bilagor 

 

Bilaga 1 – Riskanalys 

 

Bilaga 2 – Förmågebeskrivning 

 

Bilaga 3 – Räddningstjänstens insatstider 

 

Bilaga 4 – Gränsdragning mellan kommunalt och statligt vatten 

 

Bilaga 5 – Utredning om räddningstjänstens behov och organisation 
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Riskanalys 
 
 
Räddningstjänstens analys av risker 
på Öland 
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Identifierad 
risk 

Förtydligande/beskrivning Vad krävs för att kunna 
hantera risken? 

Hur ska detta 
göras 

Många äldre 
byggnader 

Dåligt byggnadstekniskt 
brandskydd, svårt att 
begränsa bränder osv. 

Bättre kunskap om 
konstruktionsbränder 
 
Bättre redskap för 
konstruktionsbränder 
 
Kortare insatstider 

Övning/utbildning 
konstruktionsbrand 
 
Införskaffa fler 
skärsläckare och 
bättre värmekameror 
 
FIP 

Mycket 
skyddsklassad 
natur 

Risk stora miljöskador vid 
utsläpp, exempelvis 
oljepåslag från havet 

Bättre kunskap om 
oljeskadeskydd 
 
Bättre redskap för att 
hantera oljeutsläpp 

Övning/utbildning 
oljeskadeskydd 
 
Utse en station med 
särskild förmåga att 
hantera oljeskador 

Många stora 
tamdjur 

Risk för att stora tamdjur 
hamnar i svåra belägenheter 
där det behövs hjälp från 
räddningstjänsten för att få 
loss djuret 

Bättre kunskap om djurs 
beteende 
 
Bättre redskap för att 
kunna undsätta ett stort 
tamdjur 

Övning/utbildning 
djurlivräddning 
 
Utse en station med 
särskild förmåga att 
hantera 
djurlivräddning 
 
Införskaffa särskild 
utrustning för att 
genomföra 
djurlivräddning 

Mycket trafik på 
vägar som inte 
är avsedda för 
detta 

Ökad risk för olyckor Bättre kunskap om 
trafikolyckor 
 
Bättre redskap för att 
hantera trafikolyckor 

Övning/utbildning 
trafikolyckor 
 
Utse en station med 
särskild förmåga att 
hantera olyckor med 
tunga fordon 

Farlig 
verksamhet i 
nära anslutning 
till större 
samhälle 

Guldfågeln hanterar stora 
mängder ammoniak och 
ligger i nära anslutning till 
Mörbylånga 

Bättre kunskap om KEM 
 
Bättre redskap för att 
hantera KEM-händelser 

Utse en station med 
särskild förmåga att 
hantera KEM-
olyckor 

Mycket 
vindkraftverk 

Servicepersonal som 
befinner sig uppe i 
vindkraftverket kan bli 
skadade och behöva hjälp 
för att ta sig ner 

Bättre kunskap om 
höghöjdsräddning 
 
Bättre redskap för 
höghöjdsräddning 

Utse en station med 
särskild förmåga att 
hantera 
höghöjdsräddning 
 
Övning/utbildning 
höghöjdsräddning 

Drunkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mycket turister och 
badgäster, mycket stränder 
på Öland 

Ytlivräddning 
 
 
 
 
Vattendykare 

Ytlivräddning ingår i 
den grundläggande 
förmågan för 
samtliga stationer 
 
Avtal med Kalmar 
Brandkår om 
förstärkning med 
deras vattendykare 
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Identifierad 
risk 

Förtydligande/beskrivning Vad krävs för att kunna 
hantera risken? 

Hur ska detta 
göras 

 

Stora och/eller 
långdragna 
insatser 

Insatser som pågår under 
lång tid med större 
resursbehov, både personellt 
och materiellt, än vad vi har 
tillgång till själva 

Samverkan med andra 
räddningstjänster 

Avtal Räddsam 
(samverkansorganet 
för 
räddningstjänsterna i 
Kalmar län) 
avseende gränslös 
samverkan för att 
hjälpa varandra vid 
insatser 
 
Gemensamt 
ledningsfordon i 
länet för att kunna 
bedriva ledning 
under längre tid 

Insatser med 
större 
ledningsbehov 

Insatser som kräver fler befäl 
än vad det finns tillgång till 
inom organisationen 

Samverkan med andra 
räddningstjänster 

Samverkan i södra 
länet 

Övriga risker 
som utgör hot 
mot liv, 
egendom och 
miljö 

Ordinära olyckor Upprätthålla 
organisationens förmåga 

Ordinarie 
grundläggande 
verksamhet 
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I kartan nedan anges inom vilka områden räddningstjänsten kan påbörja en insats inom en given tid.  
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I kartan nedan anges inom vilka områden räddningstjänsten kan påbörja en rökdykarinsats inom en 
given tid. 
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Kommunalförbundets ambition är att Räddningstjänsen ska nå invånarna enligt följande. 
 

Tid från larm till 
räddningstjänsten tills 
räddningstjänsen är på plats 

Andel av 
invånarna 

Typ av insats invånarna ska nås av 
 
(Räddningsinsats innebär att första enhet 
kommer på plats) 
 
(Rökdykarinsats innebär att tillräckligt med 
resurser kommer på plats för att kunna 
påbörja en rökdykning*) 

 
10 minuter 

 
50% 

 
Räddningsinsats 

 
20 minuter 

 
90% 

 
Räddningsinsats 

 
30 minuter 

 
98% 

 
Räddningsinsats 

 
10 minuter 

 
40% 

 
Rökdykarinsats 

 
20 minuter 

 
70% 

 
Rökdykarinsats 

 
30 minuter 

 
85% 

 
Rökdykarinsats 

 
* 

 
Tiderna för rökdykarinsats avser, i de fall närmaste station inte har tillräcklig bemanning för att själva 
genomföra en rökdykning, tiden till att den näst närmaste stationen har kommit på plats som förstärkning. 
I de fall det inkommer larm där rökdykning kan behöva genomföras tillämpas principen om fri inryckning 
på den närmaste stationen, för att möjliggöra för personal som inte har beredskap att infinna sig på 
larmet. Detta kan innebära att den närmaste stationen får ihop tillräcklig bemanning för att kunna 
genomföra en rökdykning utan att invänta förstärkning. Tiden till att en rökdykarinsats kan påverkas 
minskar då. 
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Gränsdragningar 
vatten 
 
 
Gränser mellan kommunalt och 
statligt vatten på Öland 
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Kommunernas hamnar och deras gränser i vatten. 
Inom följande hamnars område (gränser enligt bilagda kartor) svarar Ölands Kommunalförbund för all 
räddningstjänst: Grankullavik, Byxelkrok, Böda, Sandvik, Kårehamn, Borgholm, Färjestaden, 
Mörbylånga, Grönhögen. Degerhamns hamn tillhör Cementa AB. 
 
Utanför dessa hamnar, samt övriga hamnar och allt övrigt vatten utanför Ölands kust, ansvarar staten 
(Sjöfartsverket) för räddningsinsatser. 
 
 
  

Grankullaviks hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Byxelkroks hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Böda hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Sandviks hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Kårehamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Borgholms hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
 

  



Räddningstjänsten Öland Styrdokument 
 
Upprättat/ansvarig: 2019-02-27/RTN 
Senaste revidering/ansvarig:  

 

Sida 8 av 11 

Färjestadens hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Mörbylånga hamn 
 

Gräns mellan kommunalt och statligt ansvarsområde 
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Degerhamns hamn 
 

Gräns mellan kommunalt* och statligt ansvarsområde 
 

  * = Hamnen tillhör Cementa AB 
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Grönhögens hamn 
 

Gräns mellan kommunalt* och statligt ansvarsområde 
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Räddningstjänstens 
organisation 
 
 

- Utredning om framtida behov och 
organisation 
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1. Inledning 

Anledningen till att denna utredning genomförs samt avgränsningar och metod, presenteras nedan. 
 

1.1 Bakgrund 

Rekrytering av deltidsbrandmän har under senare år blivit allt svårare för räddningstjänster i hela 
landet. Förklaringarna är flera och kan bland annat härledas till samhällsutvecklingen generellt samt 
förändrade villkor på arbetsmarknaden. Det ställs dessutom större krav på resurser och kompetens 
inom räddningstjänsten för att på ett tillfredsställande sätt kunna bemöta de risker som finns i ett 
modernt samhälle. 
 
Denna situation har vid olika tillfällen eskalerat vid centrala förhandlingar om nytt avtal för 
deltidsbrandmän. Förhandlingen 2015 ledde till en konflikt i vilken deltidsbrandmännen strejkade. 
Förhandlingen 2016 ledde till omfattande protester med massuppsägningar på många håll i landet 
som följde, även på Öland. Anledningen till detta består i ett allmänt missnöje från brandmännens sida 
med avtalet som anses vara föråldrat och inte anpassat efter det moderna samhällets förutsättningar.  
 
För att kunna möta framtida utmaningar och behov för räddningstjänsten är det nödvändigt att se över 
dagens organisation och genomföra åtgärder i syfte att på sikt säkerställa att räddningstjänsten har 
den bemanning och kompetens som krävs för att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag. 
 
Med anledning av detta beslutade Ölands Kommunalförbunds Arbetsutskott att räddningschefen ska 
genomföra en sådan utredning, § 18 från sammanträdet 2017-04-13, bilaga A.  
 

1.2 Avgränsningar 

Denna utredning avgränsas, i detta första skede, enbart till att ta fram förslag på en ny organisation 
som på ett bra sätt kan möta framtida utmaningar och behov för att säkerställa räddningstjänstens 
kompetens och bemanning samt vilka ekonomiska följder detta skulle få jämfört mot den nuvarande 
organisationen.  
 
Förslag för att finansiera den nya organisationen inom befintlig budget har därmed inte tagits fram i 
detta skede. Först avvaktas politiskt beslut kring hur de ekonomiska konsekvenserna ska hanteras. 
När sådant beslut är taget kan utredningen fortsätta i enlighet med detta. 
 

1.3 Metod för utredningen 

Metoden för att genomföra utredningen är enligt följande. 
 

1. Inventera vilka problem och behov som finns inom organisationen idag (kopplat till kompetens 
och bemanning). 
 

2. Analysera dessa problem och behov för att komma fram till vilka grundläggande problem som 
är anledning till dem. 
 

3. Ta fram strategier för att lösa dessa grundproblem. 
 

4. Ta fram möjliga lösningar utifrån strategierna. 
 

5. Ta fram konkreta åtgärder utifrån lösningarna. 
 

6. Beräkna de ekonomiska följderna av åtgärderna. 
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1.4 Organisationen idag 

Räddningstjänsten Öland är idag organiserad på följande sätt. 
 
Dagtidsanställd personal. 
Räddningschef   1,0 
Stf Räddningschef  1,0 
Brandinspektör   1,0 
Utbildningsbrandmästare 1,0 
Tekniker   2,5 
 
Den dagtidsanställda personalen hanterar samtliga administrativa uppgifter som åligger 
räddningstjänsten. 
 
Deltidsstationer och bemanning 
 
 
 
Löttorp:  1 + 3 (1 styrkeledare och 3 
  brandmän) 
 
 
 
 
 
 
 
Borgholm:  1 + 4 (1 styrkeledare och 4  
  brandmän) 
 
 
 
Runsten: 1 + 2 (1 styrkeledare och 2  
  brandmän) 
 
 
 
Färjestaden: 1 + 4 (1 styrkeledare och 4  
  brandmän) 
 
 
 
Mörbylånga: 1 + 4 (1 styrkeledare och 4  
  brandmän) 
 
 
 
Degerhamn: 1 + 3 (1 styrkeledare och 3  
  brandmän) 
 

 
 
På samtliga stationer utgörs bemanningen av en ”traditionell” deltidsorganisation, vilket innebär att vid 
larm ska styrkeledare och brandmän infinna sig på stationen för att därifrån åka på larmet. 
Inställelsetiden vid larm är 5 minuter. 
 
Schemat är ett fyrskift, vilket innebär att varje station består av fyra grupper med bemanning enligt 
ovan. Varje grupp har beredskap 7 dygn per fyra veckor. 
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2. Identifiering av problem 

De problem som finns i organisationen har identifierats för att kunna fortsätta utredningen med detta 
som utgångspunkt. För att göra detta har samtliga personalkategorier (deltidsbrandmän, administrativ 
personal samt tekniker) intervjuats för att skapa en bild av vilka problem de upplever utifrån sitt 
perspektiv. 
 
De problem som identifierades har analyserats genom att ställa frågan: ”Vad beror det på?” tills 
grundorsaken till problemet är identifierad. Grundorsaken har sedan analyserats och möjliga 
lösningsstrategier har identifierats. Detta återges nedan. Identifiering av problem och grundproblem 
återfinns i bilaga B. 
 

2.1 Identifiering av grundproblem 

Följande grundproblem har identifierats: 
 

1. Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer (innebär problem med 
bemanning). 
 

2. Det är brist på resurser dagtid för räddningstjänstens administrativa arbetsuppgifter (innebär 
problem med kompetens). 
 

3. Det är ont om personer som kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de minsta orterna där det 
finns deltidsstationer (innebär problem med bemanning). 

 

2.2 Analys av grundproblem 

Här följer en analys av de grundproblem som identifierats samt en utveckling av de följdproblem (den 
faktiska påverkan på organisationen) de leder till. 
 
Grundproblem 1 – Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer. 
I takt med samhällets utveckling har fler och fler arbetstillfällen försvunnit från de mindre orter där de 
tidigare fanns. Centraliseringar gör att arbetstillfällen som tidigare var utplacerade på mindre orter 
flyttas till större centrala arbetsplatser. Konkurrens från större företag gör även att mindre företag som 
funnits på mindre orter blivit utkonkurrerade. Detta har lett till att det på de orter där det finns 
deltidsstationer har blivit färre arbetstillfällen. 
 
Samhällets utveckling mot mer slimmade kostnadseffektiva organisationer har även gjort att 
arbetsgivare får svårare att släppa iväg sin personal då det går ett larm. Detta gör att flera av de 
arbetstillfällen som fortfarande finns på orten inte är möjliga att kombinera med en tjänst som 
deltidsbrandman, eftersom arbetsgivaren inte godkänner det. 
 
Följden av ovanstående har blivit att räddningstjänsten har svårt att hålla bemanningen, framför allt 
dagtid. Under övriga tider på dygnet är problemen mindre, eftersom folk då i regel är lediga och har 
möjlighet att hålla sin beredskap. Under dagarna är det vanligare att de inte har möjlighet att hålla sin 
beredskap på grund av sitt arbete. Räddningstjänsten Öland har, på grund av detta, i framtagandet av 
det senaste handlingsprogrammet (2015-2018) blivit tvungen att ändra bemanningen från att det alltid 
ska vara en viss bemanning på stationerna, till att denna bemanning är en målsättning som då och då 
inte kommer kunna uppfyllas. De tillfällen då detta inträffat ökar ständigt och är idag vanligt 
förekommande. Ytterst innebär detta att räddningstjänsten inte kan garantera att den förmåga som är 
bestämd i handlingsprogrammet alltid uppfylls. 
 
Den faktiska påverkan på organisationen detta leder till är följande: 
 
 Påverkan 1.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning dagtid. 

Påverkan 1.B – Räddningstjänsten kan inte garantera att det alltid finns den förmåga som är 
bestämd. 
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Grundproblem 2 – Det är brist på resurser dagtid för räddningstjänstens administrativa 
arbetsuppgifter. 
När den organiserade räddningstjänsten vi har idag tillkom, ungefär vid efterkrigstiden, var 
räddningstjänstens enda uppgift att släcka bränder. Som en följd av detta var de administrativa 
resurserna för räddningstjänsten väldigt små. Sedan dess har de krav och uppgifter som åligger 
räddningstjänsten ökat i väldigt stor omfattning. De administrativa resurserna har dock inte ökat i 
motsvarande omfattning. Exempel på de uppgifter som nu åligger räddningstjänsten är följande: 
insatsplanering, övningsplanering, olycksutredning, analys av förmågebehov, analys av risker, tillsyn 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), tillsyn och tillståndshandläggning enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), svara på remisser gällande 
bygglov/serveringstillstånd/tillstånd för offentliga tillställningar, analys av tillsynsbehov, arbete för att 
stärka brandskydd hos enskilda med särskilda behov, brandutbildningar, utbildningar i hjärt- och 
lungräddning samt utbildning i Heta arbeten. 
 
Bristen på resurser dagtid innebär att dessa arbetsuppgifter inte alltid kan fullgöras med önskvärd 
kvalitet. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning om förändringar i kraven som ställs på 
räddningstjänsten. Enligt direktiven för utredningen kommer kraven på analys, planering, uppföljning 
och liknande bli större i framtiden, vilket innebär att det kommer bli ännu svårare att fullgöra alla 
uppgifter med tillräcklig kvalitet med dagens resurser. 
 
Räddningstjänstens utrustning har blivit mer avancerad i takt med ny forskning och teknik. Detta 
innebär att upphandling av materiel blir mer omfattande och kräver mer utredning och analys än vad 
det gjorde förr, som i sin tur också kräver mer resurser av räddningstjänsten för att kunna fullgöra med 
önskvärd kvalitet. Det är nödvändigt eftersom rätt utrustning är en av grundpelarna inom 
räddningstjänsten. 
 
Samhället blir även mer komplext där det ständigt uppstår nya risker hela tiden som räddningstjänsten 
måste lära sig hantera. Exempel på detta är bilar som drivs med el eller gas, solceller på hus, vilket 
inte fanns för ett antal år sedan men blivit en reell risk på senare år samt mer komplexa 
byggnadskonstruktioner och lösningar på byggnadstekniskt brandskydd. Utan tillräckliga resurser för 
att analysera dessa risker och ta fram nya anpassade arbetssätt kommer räddningstjänsten inte kunna 
hantera de nya risker som uppstår i samhället. 
 
Tyvärr har även den typ av attentat som på senare tid inträffat runt om i Europa och Sverige blivit 
något som också räddningstjänsten måste planera och förbereda sig för. 
 
Ökade krav ställs också på räddningstjänstens personaladministration gällande de delar som rör 
räddningstjänstens uppdrag (alltså inte lönerapportering och liknande). Kraven på formella 
kompetenser för att få utföra olika arbetsuppgifter har blivit fler de senaste åren, vilket ställer större 
krav på kontroll av vilka kompetenser personalen har, när de ska förnyas, vilka kompetenser som 
behöver finnas och så vidare. Med bristande resurser för dessa uppgifter blir administrationen lidande, 
vilket kan få till följd att personalen inte har den kompetens som krävs för uppgiften. 
 
Bristen på resurser innebär också att den dagtidsanställda personalen måste utföra alla slags 
arbetsuppgifter. Detta gör att personal behöver utföra arbetsuppgifter under sin kompetensnivå vilket 
leder till ett slöseri med de resurser som finns samt att vissa uppgifter måste prioriteras bort eftersom 
det inte finns tillräckligt med resurser för att hantera dem. 
 
Den faktiska påverkan på organisationen detta leder till är följande: 
 

Påverkan 2.A – Räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera nya risker som uppstår i 
samhället. 
Påverkan 2.B – Räddningstjänsten har bristande förmåga för övningsplanering kopplad till 
aktuella risker. 
Påverkan 2.C – Räddningstjänsten har bristande förmåga för uppföljning och analys av 
huruvida organisationen verkligen uppnår den förmåga som är bestämd. 
Påverkan 2.D – Räddningstjänsten har bristande förmåga att analysera vilken förmåga som 
behövs för att hantera risker inom sitt område. 
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Påverkan 2.E – Räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera sin 
personaladministration gällande de delar som rör räddningstjänstens uppdrag. 
Påverkan 2.F – Räddningstjänsten använder inte sina befintliga resurser på ett effektivt sätt 
då anställda behöver lägga tid på arbetsuppgifter under deras kompetensnivå. 
Påverkan 2.G – Räddningstjänsten måste prioritera bort en del uppgifter då det inte finns 
tillräckligt med resurser för att hantera dem. 

 
Grundproblem 3 – Det är ont om personer som kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de 
minsta orterna där det finns deltidsstationer. 
Gällande bemanningen på deltidsstationerna är det största problemet bemanningen på dagtid. På en 
del orter finns dock problemen även på kvällar och helger. Detta gäller de minsta orterna där det finns 
deltidsstationer och beror på att det bor för få personer på orten. I takt med att allt fler människor flyttar 
till städer eller större samhällen blir de boende på mindre orter på landsbygden färre. 
 
I motsats till de orter som avses under grundproblem 1, där bemanningen kväller och helger inte är 
något större problem eftersom folk då har möjlighet att hålla sin beredskap, är problemet på de minsta 
orterna att även om folk har möjlighet att hålla sin beredskap under kvällar och helger finns det inte 
tillräckligt många boende på orten för att det ska vara möjligt att ha tillräckligt många anställda. När det 
gäller deltidsbrandmän är det nödvändigt att personerna bor på orten eftersom det finns krav på 
inställelsetid på stationen vid larm. 
 
Den faktiska påverkan på organisationen detta leder till är följande: 
 

Påverkan 3.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning även kvällar, 
nätter och helger på de minsta orterna. 
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3. Strategi för lösningar 

Utifrån grundproblemen och den faktiska påverkan dessa får, tas här fram strategier för lösningar till 
dessa. 
 
Grundproblem 1. Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer. 
För att motverka de problem det medför att det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns 
deltidsstationer behöver arbetstillfällen skapas. Det är inte rimligt att tro att samhällstrenden med ökad 
centralisering, urbanisering osv. ska vända så att arbetstillfällen kommer tillbaka i större omfattning. 
Även om det hade gjort det så kan det inte garanteras att samtliga som arbetar på en ort är 
intresserade av att bli deltidsbrandmän där eller att huvudarbetsgivaren accepterar det. 
 
Lösningen måste därför fokuseras mot att skapa arbetstillfällen som organisationen själv förfogar över. 
Då kan arbetstillfällena placeras där de behövs (sett ur räddningstjänstens bemanningsperspektiv) och 
det behövs inget godkännande från huvudarbetsgivaren. 
 
Strategi för att lösa detta grundproblem: 
 

Lösningsstrategi 1 – Skapa arbetstillfällen som räddningstjänsten själv förfogar över. 
 
Grundproblem 2. Det är brist på resurser dagtid för räddningstjänstens administrativa 
arbetsuppgifter. 
Att räddningstjänsten behöver mer resurser på dagtid för att kunna hantera de administrativa 
arbetsuppgifter kan lösas genom att utöka resurserna på dagtid. 
 
Strategi för att lösa detta grundproblem: 
 

Lösningsstrategi 2 – Utöka resurserna på dagtid. 
 
Grundproblem 3. Det är ont om personer som kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de 
minsta orterna där det finns deltidsstationer. 
Detta problem grundar sig främst i en ökad inflyttning till städer och större samhällen, vilket leder till att 
befolkningen minskar på mindre orter. Inte heller här är det rimligt att tro att samhällstrenden ska 
vända. De faktiska påverkningarna på organisationen detta leder till är främst svårigheter med 
bemanning kvällar och helger. Liten befolkning på orter leder förmodligen också till färre arbetstillfällen 
på orten, men det behandlas under grundproblem 1. 
 
För att förbättra bemanningen under kvällar, nätter och helger behövs folk som bor i området. Detta 
problem löses alltså inte genom att skapa fler arbetstillfällen. En lösning här behöver istället fokusera 
mot att utöka det område inom vilket personer kan bo och vara deltidsbrandman, utan att det påverkar 
insatstiderna för mycket negativt. 
 
Strategi för att lösa detta grundproblem: 
 

Lösningsstrategi 3 – Utöka det område inom vilket personer kan bo och vara deltidsbrandman. 
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4. Analys av möjligheter till lösningar utifrån strategierna 

Här analyseras lösningsstrategierna för att hitta möjligheter till lösningar. 
 

4.1 Vision 

Den långsiktiga visionen för räddningstjänsten är att ha tillräckligt många egna anställda för att inte 
vara beroende av deltidsbrandmän för att upprätthålla beredskapen under dagtid, att ha tillräckligt 
med resurser dagtid för att på ett tillfredsställande sätt kunna analysera, planera och följa upp 
verksamheten samt att ha tillräckligt stort rekryteringsområde för deltidsbrandmän för att kunna 
upprätthålla beredskapen under kvällar, nätter och helger. 
 

4.2 Förslag på lösningar utifrån lösningsstrategierna 

Utifrån lösningsstrategierna tas här fram förslag på lösningar kopplat till dessa. 
 
Lösningsstrategi 1 – Skapa arbetstillfällen som räddningstjänsten själv förfogar över. 
Syftet med denna lösningsstrategi är att trygga beredskapen under dagtid. Det ska därför vara 
arbetsuppgifter som går att kombinera med beredskap. Det innebär att personen ska kunna avbryta 
arbetet vid larm utan negativa konsekvenser. Det är dock inte nödvändigt att arbetsuppgifterna ligger 
inom räddningstjänstens verksamhetsområde eftersom syftet är att trygga beredskapen, utan det kan 
röra sig om övriga kommunala arbetsuppgifter, exempelvis enklare form av fastighetsförvaltning. Det 
är också möjligt att arbetsuppgifterna ligger inom räddningstjänstens verksamhetsområde, för att 
samtidigt täcka behovet av fler resurser dagtid inom räddningstjänsten. Det viktiga är att 
räddningstjänsten förfogar över tjänsterna så att det kan säkerställas att personerna arbetar på ett sätt 
som möjliggör beredskap. 
 
Förslag på lösning utifrån denna strategi: 
 

Lösning 1.A - Tillsammans med kommunerna se över vilka kommunala tjänster som passar in 
på beskrivningen ovan och undersöka ifall det är möjligt att lägga över dessa på 
räddningstjänsten. 
Lösning 1.B – Anställa personer utifrån räddningstjänstens behov av ökade resurser under 
dagtid. I dessa tjänster skulle det då ingå beredskap utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. 

 
Lösningsstrategi 2 – Utöka resurserna på dagtid. 
Syftet med denna lösningsstrategi är att säkerställa att räddningstjänsten har tillräckliga resurser för 
att kunna analysera, planera och följa upp verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Dessa resurser 
ska då enbart arbeta med arbetsuppgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde. 
 
Förslag på lösning utifrån denna strategi: 
 

Lösning 2.A – Anställa personer utifrån räddningstjänstens behov av ökade resurser under 
dagtid. 

 
Lösningsstrategi 3 – Utöka det område inom vilket personer kan bo och vara deltidsbrandman. 
Syftet med denna lösningsstrategi är att öka antalet personer som har möjlighet att bli 
deltidsbrandmän för att kunna upprätthålla bemanningen under kvällar, nätter och helger. Kan det 
område inom vilket personer kan bo och vara deltidsbrandman utökas innebär detta att fler personer, 
som är intresserade, kommer vara möjliga att rekrytera. Det är dock viktigt att komma ihåg att om 
inställelsetiden till stationen ökas så ökar även insatstiden, alltså tiden från larm tills att första 
räddningsenhet är framme på plats. Sådana lösningar kan också behöva övervägas och förberedas, 
men inledningsvis kommer fokus läggas på lösningar som innebär att deltidsbrandmän kan åka direkt 
till larmet därifrån de befinner sig utan att behöva åka till stationen först. På så sätt spelar det ingen roll 
hur nära stationen personen bor, utan det räcker att de bor inom stationens insatsområde. Detta går 
dock inte att tillämpa på samtliga brandmän eftersom en del av dem måste in till stationen för att 
hämta de större utryckningsfordonen. 
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Förslag på lösning utifrån denna strategi: 
 

Lösning 3.A – Ändra beredskapsmodellen så att en del av brandmännen får möjlighet att bo 
längre ifrån stationen än vad som idag medges, genom att de kan åka direkt på ett larm utan 
att åka in till stationen först. 

 

4.3 Sammanställning av analys 

För förtydligande görs här en sammanställning av analysen av grundproblem, faktisk påverkan, 
lösningsstrategi och lösningar. 
 

Grundproblem 1 - Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer 
 

 Faktisk påverkan på organisationen 
 
Påverkan 1.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning dagtid. 
 
Påverkan 1.B – Räddningstjänsten kan inte garantera att det alltid finns den förmåga som är 
bestämd. 
 

  Lösningsstrategi 1 – Skapa arbetstillfällen som räddningstjänsten själv förfogar 
över. 
 

  Lösningar 
 
Lösning 1.A - Tillsammans med kommunerna se över vilka kommunala tjänster 
som passar in på beskrivningen ovan och undersöka ifall det är möjligt att 
lägga över dessa på räddningstjänsten. 
 
Lösning 1.B – Anställa personer utifrån räddningstjänstens behov av ökade 
resurser under dagtid. I dessa tjänster skulle det då ingå beredskap utöver de 
ordinarie arbetsuppgifterna. 
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Grundproblem 2 - Det är brist på resurser dagtid för räddningstjänstens administrativa 
uppgifter 
 

 Faktisk påverkan på organisationen 
 
Påverkan 2.A – Räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera nya risker som uppstår i 
samhället. 
 
Påverkan 2.B – Räddningstjänsten har bristande förmåga för övningsplanering kopplad till 
aktuella risker. 
 
Påverkan 2.C – Räddningstjänsten har bristande förmåga för uppföljning och analys av 
huruvida organisationen verkligen uppnår den förmåga som är bestämd. 
 
Påverkan 2.D – Räddningstjänsten har bristande förmåga att analysera vilken förmåga som 
behövs för att hantera risker inom sitt område. 
 
Påverkan 2.E – Räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera sin 
personaladministration gällande de delar som rör räddningstjänstens uppdrag. 
 
Påverkan 2.F – Räddningstjänsten använder inte sina befintliga resurser på ett effektivt sätt då 
anställda behöver lägga tid på arbetsuppgifter under deras kompetensnivå. 
 
Påverkan 2.G – Räddningstjänsten måste prioritera bort en del uppgifter då det inte finns 
tillräckligt med resurser för att hantera dem. 
 
 

  Lösningsstrategi 2 – Utöka resurserna på dagtid. 
 

  Lösningar 
 
Lösning 2.A – Anställa personer utifrån räddningstjänstens behov av ökade 
resurser under dagtid. 
 

 

Grundproblem 3 - Det är ont om personer som kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de 
minsta orterna där det finns deltidsstationer. 
 

 Faktisk påverkan på organisationen 
 
Påverkan 3.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning även kvällar, nätter 
och helger på de minsta orterna. 
 

  Lösningsstrategi 3 – Utöka det område inom vilket personer kan bo och vara 
deltidsbrandman. 
 

  Lösningar 
 
Lösning 3.A – Ändra beredskapsmodellen så att en del av brandmännen får 
möjlighet att bo längre ifrån stationen än vad som idag medges, genom att de 
kan åka direkt på ett larm utan att åka in till stationen först. 
 

 

4.4 Synergieffekter 

För att få så kostnadseffektiva lösningar som möjligt måste eventuella synergieffekter tas till vara, 
både inom organisationen och utom. 
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Exempelvis så kan räddningstjänstens behov av utökade resurser på dagtid och behovet av att skapa 
arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer lösas genom att anställa personer på dagtid 
som har sin arbetsplats ute på stationerna och därmed kan hålla beredskap samtidigt som de arbetar 
med sina administrativa uppgifter. De extra resurserna behöver alltså inte sitta centralt placerade inom 
räddningstjänsten. 
 
Behovet av att skapa arbetstillfällen kan eventuellt också lösas genom kommunala arbetsuppgifter på 
en viss ort, exempelvis fastighetsskötsel, läggs över på räddningstjänsten. Därmed kan 
räddningstjänsten anställa personer för att sköta dessa uppgifter där beredskap under arbetstid ingår i 
tjänsten. 
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5. Förslag på åtgärder 

Här följer förslag på åtgärder kopplat till de lösningar och lösningsstrategier som tagits fram. 
 

Åtgärd 1 – Se över, tillsammans med kommunerna, vilka kommunala tjänster som skulle vara 

lämpliga att kombinera med deltidstjänst som brandman och lägga över dessa tjänster på 
räddningstjänsten. I dessa tjänster skulle det ingå beredskap under arbetstid. 
 
Åtgärden föreslås utifrån följande lösningar: 
 

Lösning 1.A - Tillsammans med kommunerna se över vilka kommunala tjänster som passar in 
på beskrivningen ovan och undersöka ifall det är möjligt att lägga över dessa på 
räddningstjänsten. 

 
Åtgärden syftar till att lösa följande grundproblem: 
 
 Grundproblem 1 - Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer. 
 
Det är inte rimligt att anta att det kommer skapas fler arbetstillfällen på de orter där det finns 
deltidsstationer av sig självt, så som samhällsutvecklingen ser ut och har sett ut de senaste åren. Ska 
arbetstillfällen skapas och dessutom kunna nyttjas av räddningstjänsten fullt ut, så att inte 
huvudarbetsgivaren säger nej eller att arbetet gör att de måste åka från orten, behöver 
räddningstjänsten vara huvudarbetsgivare. På så sätt kan arbetet planeras optimalt utifrån 
räddningstjänstens beredskap. Måste personerna någon gång lämna orten i arbetet kan detta 
planeras in i förväg så att beredskapen trots det kan upprätthållas. 
 
Optimalt hade varit om samtlig beredskap under dagtid utgjordes av personer som hade 
räddningstjänsten som huvudarbetsgivare. Detta blir förmodligen svårt att uppnå, det är inte säkert att 
det finns tillräckligt många tjänster som hade lämpat sig för detta. Men även om inte samtlig 
beredskap går att fylla med denna typ av tjänster så är ändå varje tjänst värdefull. 
 
Genomförandet av denna åtgärd bör därför dels ske direkt, genom att se över vilka tjänster inom 
kommunerna som hade varit lämpliga och dels som ett kontinuerligt arbete framöver, när nya tjänster 
dyker upp eller tjänster görs om bör det regelmässigt ses över ifall dessa lämpar sig för att läggas över 
till räddningstjänsten. På så sätt kommer förhoppningsvis antalet sådana tjänster successivt öka över 
tid vilket leder till bättre och bättre förutsättningar för räddningstjänsten att hålla beredskapen. 
 
Vilka faktiska påverkningar på organisationen löser åtgärden: 
 

Påverkan 1.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning dagtid. 
Den dominerande anledningen till att räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen 
beredskap under dagtid är att deltidsbrandmännen i allt större omfattning arbetar på annan ort 
eller att huvudarbetsgivaren inte tillåter dem att ha beredskap under sin arbetstid. Skulle 
räddningstjänsten även vara huvudarbetsgivare till deltidsbrandmännen skulle deras arbete 
kunna läggas upp så att dessa problem inte uppstod. Därmed skulle beredskapen under 
dagtid säkerställas. 

 
Påverkan 1.B – Räddningstjänsten kan inte garantera att det alltid finns den förmåga 
som är bestämd. 
Det största hotet mot räddningstjänstens möjlighet att hålla den förmåga som är bestämd är 
att bemanningen inte når upp till den som krävs. Genom att säkerställa beredskapen 
säkerställs även att den fastslagna bemanningen kan uppfyllas. Därmed är det största hotet 
mot att uppfylla förmågan undanröjt. 

 
Positiva bieffekter av åtgärden 
Brandmännen på de olika stationerna ingår i olika beredskapsgrupper. På grund av svårigheter att 
hålla beredskapen, framförallt dagtid, byter de ofta beredskap med varandra. Detta får till följd att det 
är väldigt sällan grupperna är ”intakta” vid larm. I den typ av verksamhet som räddningstjänsten 
bedriver är det positivt om brandmännen som åker ut på larm brukar tjänstgöra tillsammans så de 
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känner varandra väl. Detta uppnås inte så ofta på grund av att brandmännen är tvungna att byta bort 
sin beredskap under dagarna. Det får till följd att man ofta tjänstgör med olika personer. Genom att 
kunna ha personal anställd på räddningstjänsten som har beredskap som del av sin tjänst kommer 
bytena att minska, eftersom de som inte har möjlighet att ha beredskap under dagtid inte behöver ha 
detta. De som har beredskap på dagtid blir då de som alltid har möjlighet att ha det vilket leder till mer 
kontinuitet i grupperna. 
 

Åtgärd 2 – Utöka räddningstjänstens resurser dagtid genom att anställa 9 personer. Dessa 

personer ska ha som huvudarbetsuppgift räddningstjänstens administrativa uppgifter men 
även ha beredskap som del av sin tjänst under dagtid. Dessa tjänster placeras enligt följande: 
2 i Löttorp, 2 i Borgholm, 3 i Färjestaden och 2 i Mörbylånga. Det ska dock vara möjligt för dem 
att utföra sina administrativa uppgifter på samtliga stationer så att det blir möjligt att vid behov 
flytta personal från en station till en annan för att upprätthålla beredskapen på den stationen. 
 
Åtgärden föreslås utifrån följande lösningar: 
 

Lösning 1.B – Anställa personer utifrån räddningstjänstens behov av ökade resurser under 
dagtid. I dessa tjänster skulle det då ingå beredskap utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. 
 
Lösning 2.A – Anställa personer utifrån räddningstjänstens behov av ökade resurser under 
dagtid. 
 

Åtgärden syftar till att lösa följande grundproblem: 
 
 Grundproblem 1 - Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer. 
 

Grundproblem 2 - Det är brist på resurser dagtid för räddningstjänstens administrativa 
uppgifter. 

 
Räddningstjänsten behöver mer resurser för att hantera de administrativa uppgifterna. Med detta 
avses uppgifter som exempelvis insatsplanering, övningsplanering, tidsrapportering till lönekontoret, 
olycksutredning, analys av förmågebehov, analys av kompetensbehov, analys av arbetsmetoder och 
taktik, analys av risker, tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, tillsyn och 
tillståndshandläggning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, svara på 
remisser gällande bygglov/serveringstillstånd/tillstånd för offentliga tillställningar, analys av 
tillsynsbehov, arbete för att stärka brandskydd hos enskilda med särskilda behov, brandutbildningar, 
utbildningar i hjärt- och lungräddning samt utbildning i Heta arbeten. 
 
Bedömningen som görs är att räddningstjänsten behöver ca 11 tjänster totalt för att utföra dessa 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt, inklusive arbetsledande och samordnande funktioner. Tekniker 
och räddningschef är inte inräknade i dessa 11 tjänster. Detta innebär en utökning med 9 tjänster 
jämfört med dagens organisation. Motivering till detta finns i bilaga C. 
 
För att även kunna nyttja dessa tjänster till att upprätthålla beredskap under dagtid behöver de vara 
utplacerade på olika stationer och inte sitta centralt. Genom att placera minst två tjänster per station 
kan dessa två under dagtid utgöra en helt egen enhet som på egen hand kan hantera en del mindre 
larm utan att deltidsbrandmännen behöver larmas. De utgör dock, tillsammans med 
deltidsbrandmännen, den totala beredskapen på den stationen. Genom att ha minst två tjänster per 
station ges även möjlighet att vid behov kunna placera en av dem på en annan station för att hjälpa till 
att upprätthålla beredskapen där, men samtidigt behålla den totala beredskapen på den ordinarie 
stationen genom att den andre är kvar där. Även vid sjukdom eller ledighet innebär detta att den totala 
beredskapen på stationen kan upprätthållas. Att ha minst två tjänster per station skapar stora 
möjligheter att tillsammans med deltidsbrandmännen upprätthålla den totala beredskapen på 
stationen även ifall flera deltidsbrandmän inte har möjlighet att hålla beredskap under dagarna. Det 
skapas även en robusthet i systemet genom att ha folk som tillfälligt kan placeras på andra stationer 
vid stora sjukdomsbortfall eller liknande och samtidigt upprätthålla beredskapen på övriga stationer 
där det finns tjänster dagtid. Det är därför viktigt att det finns möjlighet för samtliga att sköta sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter även på andra stationer än där man normalt är placerad. Motivering till 
detta samt anledningen till att tjänsterna placeras på det sätt som föreslås finns i bilaga C. 
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Det är viktigt att komma ihåg att dessa tjänster inte är traditionella ”heltidsbrandmantjänster” där de 
anställda har som huvuduppgift att invänta larm. Syftet med dessa tjänster är huvudsakligen att utöka 
resurserna till de administrativa uppgifterna och det är detta som utgör tjänsternas arbetsuppgifter. 
Beredskapen dagtid ingår i tjänsten men ligger utöver de ordinarie arbetsuppgifterna under arbetstid. 
 
En långsiktig vision är att på de stationer där dessa tjänster placeras ska samtlig beredskap dagtid 
utgöras av dessa tjänster i kombination med de kommunala tjänster som föreslås under åtgärd 1. 
 
Vilka faktiska påverkningar på organisationen löser åtgärden: 
 

Påverkan 1.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning dagtid. 
Den dominerande anledningen till att räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen 
beredskap under dagtid är att deltidsbrandmännen i allt större omfattning arbetar på annan ort 
eller att huvudarbetsgivaren inte tillåter dem att ha beredskap under sin arbetstid. Har 
räddningstjänsten mer resurser under dagtid kan dessa resurser även ha beredskap under sin 
arbetstid och därmed bidra till att upprätthålla beredskapen. Därmed skulle beredskapen 
under dagtid säkerställas. 

 
Påverkan 1.B – Räddningstjänsten kan inte garantera att det alltid finns den förmåga 
som är bestämd. 
Det största hotet mot räddningstjänstens möjlighet att hålla den förmåga som är bestämd är 
att bemanningen inte når upp till den som krävs. Genom att säkerställa beredskapen 
säkerställs även att den fastslagna bemanningen kan uppfyllas. Därmed är det största hotet 
mot att uppfylla förmågan undanröjt. 

 
Påverkan 2.A – Räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera nya risker som 
uppstår i samhället. 
Anledningen till att räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera nya risker som 
uppstår är brist på resurser för att analysera riskerna, vilken förmåga som krävs för att kunna 
hantera dem samt hur denna förmåga ska uppnås och upprätthållas över tid. Genom att utöka 
resurserna dagtid skapas tillräckligt med resurser för att kunna utföra dessa analyser, 
planering och uppföljning på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller även för övriga 
påverkningar som listas nedan. 
 
Påverkan 2.B – Räddningstjänsten har bristande förmåga för övningsplanering kopplad 
till aktuella risker. 
Enligt ovan. 
 
Påverkan 2.C – Räddningstjänsten har bristande förmåga för uppföljning och analys av 
huruvida organisationen verkligen uppnår den förmåga som är bestämd. 
Enligt ovan. 
 
Påverkan 2.D – Räddningstjänsten har bristande förmåga att analysera vilken förmåga 
som behövs för att hantera risker inom sitt område. 
Enligt ovan. 
 
Påverkan 2.E – Räddningstjänsten har bristande förmåga att hantera sin 
personaladministration gällande de delar som rör räddningstjänstens uppdrag. 
Enligt ovan. 
 
Påverkan 2.F – Räddningstjänsten använder inte sina befintliga resurser på ett effektivt 
sätt då anställda behöver lägga tid på arbetsuppgifter under deras kompetensnivå. 
Enligt ovan. Genom att utöka resurserna kan de anställdas arbetsuppgifter inriktas mer mot 
sådana som passar deras kompetensnivå. 
 
Påverkan 2.G – Räddningstjänsten måste prioritera bort en del uppgifter då det inte 
finns tillräckligt med resurser för att hantera dem. 
Enligt ovan. 
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Positiva bieffekter av åtgärden 
På samma sätt som för åtgärd 1 bidrar denna åtgärd till att skapa mer kontinuitet i grupperna.  
 
Dessutom kan de larm som deltidsbrandmännen behöver lämna sitt huvudarbete för minskas, vilket är 
positivt för huvudarbetsgivaren som på det sättet inte drabbas lika hårt av att ha deltidsbrandmän 
anställda. Detta kan göra att arbetsgivare blir mer benägna att godkänna att de anställda är 
deltidsbrandmän. 
 
Även insatstiderna, vilket innebär tiden från att ett larm inkommer till räddningstjänsten tills att första 
räddningsenhet är på plats för att kunna påbörja en insats, kommer minska. Detta genom att personal 
dagtid finns i beredskap på stationerna. För deltidspersonalen är anspänningstiden (tiden från larm tills 
att bilarna ska lämna stationen) 5 minuter. För stationer som har personal i beredskap på stationen är 
anspänningstiden normalt 90 sekunder, vilket innebär att under dagtid, då ungefär hälften av alla larm 
inträffar, kommer första räddningsenhet lämna stationen ca 3,5 minuter snabbare. Detta innebär att 
denna enhet också kommer vara framme vid olycksplatsen minst 3,5 minuter snabbare. Sammantaget 
innebär detta att effektivare insatser kommer kunna göras då olycksförloppet kan brytas i ett tidigare 
skede. 
 
Övningskravet för deltidsbrandmän är normalt 50 timmar/år. Övningskravet för heltidsbrandmän är 
normalt 200 timmar/år. Även om dessa tjänster inte ska betraktas som traditionella heltidsbrandmän 
bör ambitionen på övningarna vara att dessa personer har 200 timmars övning/år. Detta kommer leda 
till en ökad kompetens, särskilt i kombination med att dessa tjänster i princip kommer åka på samtliga 
larm som inträffar dagtid, vilket ytterligare ökar kompetensen och erfarenheterna. 
 

Åtgärd 3 – Inför FIP (Första InsatsPerson) på stationerna. FIP innebär att en brandman har en 

mindre bil, typ pickup, med sig hela tiden under sin beredskap och åker på larm direkt, utan att 
åka via stationen först. Bilen utrustas för att brandmannen ska kunna göra en första insats vid 
framkomst i avvaktan på resten av styrkan. 
 
Åtgärden föreslås utifrån följande lösningar: 
 

Lösning 3.A – Ändra beredskapsmodellen så att en del av brandmännen får möjlighet att bo 
längre ifrån stationen än vad som idag medges, genom att de kan åka direkt på ett larm utan 
att åka in till stationen först. 

 
Åtgärden syftar till att lösa följande grundproblem: 
 
 Grundproblem 1 - Det finns för få arbetstillfällen på de orter där det finns deltidsstationer. 
 

Grundproblem 3 - Det är ont om personer som kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de 
minsta orterna där det finns deltidsstationer. 

 
FIP är en beprövad metod som används av ett stort antal räddningstjänster i hela landet, framförallt i 
glesbygdsområden. Det finns olika anledningar till att man väljer att införa FIP. Exempelvis att 
möjliggöra för anställning av deltidsbrandmän som bor längre ifrån stationen för att utöka 
rekryteringsområdet, att möjliggöra för personer som i sitt arbete måste lämna orten att fortfarande ha 
beredskap eftersom de inte behöver vara 5 minuter från stationen hela tiden samt att korta 
insatstiderna genom att någon brandman i gruppen kan åka direkt till olycksplatsen utan att behöva 
åka till stationen först. 
 
På de minsta orterna där det kan vara svårt att hitta lämpliga kommunala tjänster att lägga över på 
räddningstjänsten, eller där de utökade resurserna dagtid inte placeras, kan denna åtgärd ändå bidra 
till att upprätthålla beredskapen. Eftersom de personer som blir FIP kan bo och arbeta var som helst 
inom stationens område ökar antalet personer som kan rekryteras till deltidsbrandmän betydligt. 
Dessutom kan anspänningstiderna behållas som de är idag. Åtgärden medför därför inte någon 
försämrad insatstid. 
 
 
 



Räddningstjänsten Öland Styrdokument 
 
Upprättat/ansvarig: 2017-08-11/RT 
Senaste revidering/ansvarig:  

 

Sida 17 av 22 

Vilka faktiska påverkningar på organisationen löser åtgärden: 
 

Påverkan 1.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning dagtid. 
Genom att öka rekryteringsunderlaget ökar möjligheterna att anställa deltidsbrandmän. 
Eftersom de deltidsbrandmän som kommer ha beredskap som FIP kan befinna sig var som 
helst inom stationens område underlättar det även för de som har svårt att hålla beredskap på 
dagtid för att de arbetar för långt från stationen. Därmed skapas goda möjligheter att 
upprätthålla beredskapen på dagtid. 

 
Påverkan 1.B – Räddningstjänsten kan inte garantera att det alltid finns den förmåga 
som är bestämd. 
Det största hotet mot räddningstjänstens möjlighet att hålla den förmåga som är bestämd är 
att bemanningen inte når upp till den som krävs. Genom att säkerställa beredskapen 
säkerställs även att den fastslagna bemanningen kan uppfyllas. Därmed är det största hotet 
mot att uppfylla förmågan undanröjt. 

 
Påverkan 3.A – Räddningstjänsten har svårt att hålla fastslagen bemanning även 
kvällar, nätter och helger på de minsta orterna. 
Genom att öka rekryteringsunderlaget ökar möjligheterna att anställa deltidsbrandmän. 
Eftersom de deltidsbrandmän som kommer ha beredskap som FIP kan bo var som helst inom 
stationens område kan de utan problem ha beredskap i sitt hem även om de bor långt från 
stationen, vilket gör att beredskapen under kvällar, nätter och helger ändå kan upprätthållas. 

 
Positiva bieffekter av åtgärden 
På samma sätt som för åtgärd 2 kommer insatstiderna minska genom att den brandman som har FIP-
bilen åker direkt på larmet utan att åka via stationen först. 
 
Dessutom leder ett nytt koncept till ökad kompetens och personlig utveckling hos de anställda då de 
kommer genomgå vidareutbildning för den nya rollen. 
 

5.1 Kommentar till åtgärderna 

Vid framtagandet av de föreslagna åtgärderna har så långt som möjligt eventuella synergieffekter 
tillvaratagits för att åtgärderna ska bli så kostnadseffektiva som möjligt. Både åtgärd 1 och 2 följer av 
flera olika lösningsförslag framtagna utefter olika grundproblem. Båda dessa åtgärder löser även fler 
faktiska påverkningar på organisationen än enbart de som följt av respektive grundproblem. 
 

5.1.1 Positiva bieffekter som är viktiga att ta tillvara 

Med de föreslagna åtgärderna följer även en del positiva bieffekter som ytterligare bidrar till att göra 
räddningstjänsten bättre. Följande positiva bieffekter bedöms vara särskilt viktiga att ta tillvara. 
 
Minskade insatstider 
Genom åtgärd 2 och 3 ändras beredskapsmodellen så att en del av beredskapen utgörs av brandmän 
som har en kortare anspänningstid än resterande del av styrkan. Åtgärd 2 innebär att det under dagtid 
finns en offensiv enhet om 2 brandmän på de fyra av räddningstjänstens stationer som har ca 90 % av 
larmen. Dessa kommer ha en anspänningstid på 90 sekunder. Därmed kommer tiden från larm till att 
första enhet är på plats för att påbörja en insats minska med minst 3,5 minuter. Under övriga tider 
samt på de stationer där ingen stationeras dagtid, kommer samma effekt uppnås genom införandet av 
FIP. 
 
Minskat användande av deltidsbrandmän under dagtid 
Genom åtgärd 2 möjliggörs att under dagtid kunna använda de offensiva enheterna till att hantera 
mindre larm samt larm som är tveksamt om det är räddningstjänstens uppgift eller inte. Därmed 
kommer deltidsbrandmännen inte behöva larmas in lika ofta under dagtid vilket gynnar deras 
huvudarbetsgivare som slipper avvara sin personal i samma utsträckning som tidigare. Eftersom 
räddningstjänsten upplever problem med huvudarbetsgivare som inte vill låta sin personal vara 
deltidsbrandmän är detta en viktig effekt att tillvarata. Det kan göra att arbetsgivare blir mer positiva till 
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att låta sina anställda vara deltidsbrandmän då påverkan på deras verksamhet minskar genom att 
deltidsbrandmännen endast behöver lämna sina huvudarbetsgivare de gånger det verkligen finns 
behov av det. 
 
Dessutom innebär det minskade kostnader för räddningstjänsten eftersom det inte kostar något extra 
att skicka de som är anställda på dagtid på larm, medan det alltid innebär kostnader att larma in 
deltidsbrandmännen. 
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6. Följder av åtgärderna 

De föreslagna åtgärderna kommer, om de genomförs, att på ett kostnadseffektivt sätt lösa de 
allvarligaste problemen räddningstjänsten har. Möjligheten att upprätthålla den bemanning som krävs 
kommer öka vilket leder till att det säkerställs att räddningstjänsten har de personella resurser som 
behövs för att upprätthålla förmågan. Det säkerställs även att räddningstjänsten får de resurser som 
behövs för att kunna upprätthålla kompetensen vilket är grundläggande för att organisationen ska 
kunna utvecklas och möta de risker som finns i samhället.  
 
Sammantaget innebär de föreslagna åtgärderna att räddningstjänsten får de förutsättningar som 
behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och kunna fortsätta utvecklas, vilket är 
nödvändigt för att kunna bedriva en effektiv räddningstjänst i framtiden. 
 
Kortfattat innebär åtgärderna att 

 problemen med bemanningen, en fråga som efterhand kommer bli ohanterbar, löses, 

 rekrytering av ny personal underlättas, 

 beredskapen säkerställs, 

 de administrativa uppgifterna får de resurser som behövs för att kunna planera och analysera 
räddningstjänstens verksamhet på ett tillfredsställande sätt samt 

 akuta insatser kan genomföras mer effektivt och med större säkerhet tack vara bättre 
planerade övningar. 

 
På köpet följer även att 

 insatstiderna vid larm minskar, 

 onödigt omfattande utalarmeringar undviks samt 

 kontinuiteten i grupperna ökar genom färre byten. 
 

6.1 Konsekvenser av att inte genomföra åtgärderna 

Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att 
bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och 
större risker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa 
att räddningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att 
kunna möta nya risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid. 
 
Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att 
räddningstjänsten på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det 
geografiska området ska styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu 
större kan räddningstjänsten vara tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar 
att tillgå i organisationen. Därmed kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de 
risker som finns. 
 
Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på 
grund av det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt 
inte finns några brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra 
insatser vid trafikolyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och 
taktik för dessa nya risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att 
upprätthålla beredskap och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om 
inget görs snart. Sänkning av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i 
takt med att problemen ökar. Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag 
kommer behöva lägga mycket tid på att försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att 
dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna minskar. 
 
På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster 
för att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till 
Öland annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna 
hanteras på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs. 
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Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till 
invånare och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av 
detta är att Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett 
likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla 
organisationen efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed 
acceptera en sänkt förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte 
genomföra åtgärderna innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande 
nivå, utan innebär att inom en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som 
föreslås syftar inte till marginella förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i 
framtiden kommer finnas en räddningstjänst överhuvudtaget. 
 
Räddningstjänsten märks normalt inte men måste finnas och fungera när något väl inträffar. För att 
möjliggöra detta är förberedande arbete, övningar, analyser samt möjligheten att säkerställa 
bemanningen nödvändiga. Med de problem som finns i organisationen idag är detta inte möjligt. Det 
anses därför absolut nödvändigt att vidta åtgärder mot problemen innan det har gått för långt. 
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7. Ekonomi 

Här redovisas de ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. Det ska återigen 
påpekas att utredningen syftar till att föreslå en organisation som säkrar räddningstjänstens 
bemanning och kompetens.  
 
I detta skede har inte förslag till att finansiera organisationsförändringen inom befintlig budget tagits 
fram. Det har endast gjorts beräkningar på de ekonomiska konsekvenserna i förhållande till nuvarande 
organisation. Som angivits i inledningen avvaktas politiskt beslut kring hur de ekonomiska 
konsekvenserna ska hanteras. När sådant beslut är taget kan utredningen fortsätta i enlighet med 
detta. 
 

7.1 Ekonomiska konsekvenser av förslagen 

Den föreslagna organisationen innebär kostnadsökningar för utökade tjänster på dagtid samt 
besparingsmöjligheter och ökade intäkter. En sammanställning av detta redovisas kort nedan. 
Fullständig beräkning finns i bilaga D. 
 
Kostnad för den nya organisationen: 
Avser personalkostnaderna för den nya 
organisationen, i de delar som förändras 
    

9 752 365 kr 

Kostnad för den nuvarande organisationen:  
Avser personalkostnaderna för den nuvarande 
organisationen, i de delar som förändras 
 

- 6 159 420 kr 

Ökade intäkter från tillsynsverksamheten: 
  

- 514 400 kr 

Minskade kostnader för larm:  
 

- 450 391 kr 

Ökade intäkter från RVR: 
Avser ökade intäkter genom ersättning som 
räddningstjänsten kan söka från 
Försäkringsbranschens restvärdesräddning 
 

- 100 000 kr 

Minskad hyreskostnad för Borgholm: 
Avser minskad hyreskostnad på grund av 
färdigbetald slangtvättmaskin som har ingått i 
hyran 
 

- 100 000 kr 

Totalt 
 

2 428 154 kr 
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Förteckning över bilagor 

 
Bilaga A – Protokoll från Arbetsutskottets möte 2017-04-13 
 
Bilaga B – Identifiering av problem och behov 
 
Bilaga C – Motivering till åtgärd 2 
 
Bilaga D – Beräkning av de ekonomiska konsekvenserna 


