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1.    BAKGRUND 
I slutet av 2014 förändrades förbundets ledningsstruktur. Tidigare leddes förbundet av en 

räddningschef och stf. räddningschef, idag har vi istället en förbundschef och räddningschef på 

motsvarande platser. Det innebär tydligare roller där förbundschefen fokuserar mer på de 

övergripande förbundsfrågorna (externt) medan räddningschefen ansvarar för verksamheten (internt).  

 

En annan förändring som trädde i kraft vid årsskiftet är att kris- och säkerhetssamordning lyftes tillbaka 

till medlemskommunerna, vilket ger förbundet en mer renodlad verksamhet. Det senaste halvåret har 

ledningsgruppen arbetat fram ett förslag på ny organisation i strävan att hitta en tydlig struktur i 

organisationen samt att ytterligare tydliggöra roller.  

 

Förslaget planeras att delvis införas från 1 oktober 2015, men fullt ut från och med 1 januari 2016.  

2.     NULÄGE 
Förbundet har sedan några år tillbaka organiserats i en processorganisation med tre processer: Stöd till 

enskilda, Insatser vid oönskade händelser samt Analys och utredning. Dessa huvudprocesser leds idag 

av tre huvudprocessledare vars uppgift är att samordna verksamheten inom och mellan processerna.  

 

Varje process består i sin tur av flera delprocesser med delprocessledare som är ansvariga för 

samordningen inom respektive delprocess. 
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3.     FRAMTIDA ORGANISATION 
Ledningsstrukturen har förändrats och förbundet leds numera av en förbundschef. I förslaget till ny 

organisation finns stödfunktionerna Administration och Drift direkt under förbundschefen. Under 

förbundschefen finns även räddningschef som ansvarar för verksamheten. 

 

I syfte att tydliggöra ansvarsområden och roller föreslås att verksamheten framöver delas in i tre ’ben’, 

så kallade verksamhetsenheter. Enheterna kommer att benämnas Förebyggande, Operativ H och 

Operativ RiB. Samtliga ansvarsområden inom enheterna inbegriper hela förbundet.  

 

Enheten för Förebyggande och Operativ RiB leds av varsin enhetschef medan Operativ H leds av fyra 

enhetschefer med respektive ansvarsområde. Samtliga enhetschefer svarar direkt under 

räddningschefen.  

 

 

 

 

      

 

I detta dokument beskrivs ansvarsområden endast översiktligt med exempel på arbetsuppgifter som 

ingår inom varje funktion/enhet. I den nya organisationen skall funktionsbeskrivningar för respektive 

funktion upprättas som visar på ansvarsområden och befogenheter för varje medarbetare. Det skall 

vara tydligt var i organisationen varje medarbetare har sin huvudtillhörighet men arbetssättet skall 

även framöver vara tvärsektoriellt, dvs vi vill motverka ”stuprörs”-tänk. En medarbetare som har sin 

organisatoriska hemvist i en enhet kommer även att ha ansvarsområden och arbetsuppgifter i en 

annan enhet. Hela organisationen skall arbeta tillsammans för att uppnå de övergripande mål som 

definieras i handlingsprogram och verksamhetsplan. 

 

Vision 

Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt. 

 

Arbetssätt 

Arbetssättet i organisationen skall även fortsättningsvis präglas av de tre skedena: före, under och efter 

olyckan.  

 

Vi skall arbeta med en helhetssyn där vi tillsammans förebygger olyckan så den inte inträffar, hanterar 

olyckan om den inträffar och lär av olyckan när den har inträffat. Dessa tre nyckeldelar skall genomsyra 
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hela verksamheten vilket också beskrivs i det nya handlingsprogrammet. Vi använder triangeln för att 

visa på att de olika delarna hänger ihop.  

 

 

3.1 Ledning och stödfunktioner 

Förbundet leds ytterst av en direktion. Direktionen består av nio ordinarie ledamöter, tre från  

respektive medlemskommun, och lika många ersättare. Samtliga ledamöter sitter i respektive 

kommuns kommunfullmäktige. 

3.1.1 Förbundschef 

Förbundschefen, Kenneth Jensen, ansvarar för förbundets utvecklingsarbete, organisation, ekonomi, 

personal, arbetsmiljö och övergripande ledning inom förbundets verksamhetsområde. Förbundschefen 

leder förbundets ledningsgrupp och ansvarar för att tydliggöra strategier, visioner och mål för 

organisationen och följer upp att dessa förverkligas.  

 

Exempel på arbetsuppgifter: kontakter med politisk ledning (direktions- och presidiemöten), kontakter 

med Länsstyrelsen (K-sam, Krissamverkan och Regionråd), kontakter med medlemskommunerna 

(Krissamverkan, Koncernledningsgrupper, BRÅ och Blekinge Väst), kontakter med nationella nätverk 

(Pacta, Förbundsdagar) samt interna förhandlingar och möten.  

3.1.2 Administration 

Administrationsfunktionen leds av en PA-chef, Sandra Bohlin, och består även av en ekonom och en 

assistent. PA-chef har budget- och personalansvar och ingår i ledningsgruppen.  

Administrationsfunktionen ansvarar framför allt för ekonomi, personal, löne- och diariehantering i hela 

förbundet. Exempel på arbetsuppgifter inom respektive område: 

 

Ekonomi  Personal/Lön  Diarie/Övrigt 

Budget  Lönehantering  Växel, reception, post 

Bokslut  Samverkan  Diariehantering 

Revision  Rehabilitering  Arkiv 

Upphandlingar Personalvård  Policy, rutiner  

Fakturahantering Pension  Statistik 

Bokföring   Rekrytering  Intranät 

Skattedeklarationer 
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3.1.3 Drift 

Driftfunktionen leds av en tf driftschef, Jimmie Bergstrand, och består även av drifttekniker och 

vaktmästare. Driftschef har budget- och personalansvar samt ingår i ledningsgruppen. 

Driftfunktionen ansvarar framför allt för fastigheter, IT och samband i hela förbundet. Exempel på 

arbetsuppgifter inom respektive område: 

 

Fastighet  IT  Samband/Övrigt 

Brandstationer  Servrar  Rakel 

Övningsområde Datorer  Sökare 

Berget  GPS / Surfplattor Telefoni  

Utemiljö  IT-system  Passagesystem 

Uthyrning lokaler Mail  VMA 

3.1.4 Räddningschef 

Räddningschefen, Melissa Millbourn, är verksamhetsansvarig och ansvarar för förebyggande- operativ- 

och efterföljande analysverksamhet. Räddningschefen ingår i ledningsgruppen, har budget- och 

personalansvar samt framställer verksamhetsplan och uppföljning.  

 

Exempel på arbetsuppgifter: handlingsprogram, avvikelsesystem, personalkompetens, sakkunnig i 

länet, HT-planer, SOS Alarm kvalitetsmöte, operativa avtal, händelseuppföljning, utredningar, interna 

förhandlingar och möten. 

 

3.2 Förebyggande 

I enheten Förebyggande ryms den verksamhet som tidigare fanns i processen Stöd till enskilda. 

Enheten leds av en enhetschef, Ann-Sophie Jakobsson, och består även av brandingenjör, 

utbildningssamordnare samt stationsmästare. Enhetschefen ingår i ledningsgruppen, har budget- och 

personalansvar samt framställer verksamhetsplan och uppföljning. 

 

Enheten innehåller tre ansvarsområden: Myndighet, Utbildning och Kommunikation. Inom 

ansvarsområdena arbetar förutom brandingenjör, utbildningssamordnare och stationsmästare även 

övriga medarbetare inom olika grupper, ex Myndighetsgruppen. 

 

Exempel på arbetsuppgifter inom respektive område: 

3.2.1 Myndighet 

Tillsyn LSO 2:2, 2:4  

Tillsyn LBE 

Tillstånd LBE 

Remisshantering   

Sotningsärenden 

Rådgivning    

Festivaler 

Kommunala riskanalyser 

3.2.2 Utbildning 

Heta Arbeten 
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Brandskyddsutbildning 

HLR, DHLR 

Brandfarlig vara 

Skolor åk 4 och 7 

Teambuilding 

Grannsamverkan   

3.2.3 Kommunikation 

Evenemang / mässor / gator och torg    

Hemsida    

Öppet hus      

Sociala medier 

  

3.3 Operativ H 

I enheten Operativ H ryms de flesta av ansvarsområdena som tidigare fanns i processen Insatser vid 

oönskade händelser. Enheten leds av fyra enhetschefer: Joacim Åberg, Martin Jansson, Mats Moscan 

och Jan-Erik Gunnarsson, och består även av ställföreträdande styrkeledare och brandmän. Samtliga 

enhetschefer har budget- och personalansvar och ansvarar för varsitt ansvarsområde. En samordnande 

enhetschef framställer verksamhetsplan och uppföljning samt ingår i ledningsgruppen. 

 

Enheten innehåller fyra ansvarsområden: Personalplanering, Internutbildning, Materiel och Transport. 

Enhetscheferna formerar, tillsammans med sina respektive medarbetare, undergrupper inom 

ansvarsområdena (t ex Kemgrupp, Båtgrupp osv). Det formeras tydliga länkar mellan ansvarsområdena 

där till exempel Kemgruppen får representanter från ansvarsområde Internutbildning och 

ansvarsområde Materiel.  

 

I samband med organisationsförändringen sker också en förändring i grupper bland 

heltidsbrandmännen. Samtliga kompetenser/förmågor har kartlagts och kompletterande utbildning 

pågår för att samtliga grupper skall få en så bra sammansättning som möjligt. Varje medarbetare skall 

också få uttalat med vilket/vilka ansvarsområden som hen skall arbeta, t ex Kemgruppen, Fysgruppen, 

Myndighet, Kommunikation osv. 

 

Exempel på arbetsuppgifter inom respektive ansvarsområde: 

3.3.1 Personalplanering (JG) 

Operativ heltidspersonal 

RCB/IL 

3.3.2 Metod och kompetens (MJ) 

Brand 

Kem 

Räddning 

Sjukvård 

Övrigt 



                               Organisationsförslag

  

Sida 8 (9) 
 

3.3.3 Materiel (JÅ) 

Brand – ex slang, skum, armaturer, skärsläckare, IR-kamera, fläktar, dimspik, handbrandsläckare, 

skogsbrand, oljehamn 

Kem – utrustning kemcontainer, gröna väskor 

Räddning – ex. utrustning till trafikolycka, tung räddning, hydraulverktyg, ytvattenlivräddning, hög 

höjd, motorsåg, djurlivräddning, dörrforcering, översvämning, restvärdesräddning, hoppkudde 

Sjukvård – sjukvårdsmateriel, defibrillatorer, bårar 

Individuell skyddsutrustning – ex. larmställ, andningsskydd, branddräkt, kemdräkt, ytvattendräkter, 

båtoverall 

Övrigt – depåcontainer, miljöskydd, nyckelskåp 

3.3.4 Transport (MM) 

Fordon 

Båtar 

Motorsprutor 

Släp / efterfordon 

Container 

 

3.4 Operativ RiB 

Enheten leds av en enhetschef, Jonas Petersson, och består även av räddningspersonal i beredskap. 

Enhetschefen ingår i ledningsgruppen, har budget- och personalansvar samt framställer 

verksamhetsplan och uppföljning. 

 

Enheten innehåller två ansvarsområden: Ledning och RiB-organisation. Inom ansvarsområdena arbetar 

även övriga medarbetare, som till exempel stationsmästarna med olika ansvar och arbetsuppgifter. 

 

Exempel på arbetsuppgifter inom respektive område: 

3.4.1 Ledning 

Utbildning befäl 

Övningsschema för ledning 

Insatsstöd 

Befälsträffar / möten 

HT-planer / Larmplaner 

3.4.2 RiB-organisation 

Personalplanering 

Övningsplanering och uppföljning 

 

3.5 Intern styrning / möten 

Styrdokument är: förbundsordning, handlingsprogram och verksamhetsplan. Dessutom finns en över-

gripande arbetsmiljöpolicy samt övriga policys och riktlinjer inom olika områden.  
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3.5.1 Direktionsmöte 

Direktionen har vanligtvis sex möten per år: februari (bokslutsmöte), april (rambudget), juni, september 

(delårsbokslut), oktober (budget) och december. En vecka före varje direktionsmöte hålls ett 

presidiemöte där ordförande, 1:a och 2:e vice ordförande, förbundschef, räddningschef och ekonom 

deltar. 

Samtliga justerade protokoll från direktionsmötena läggs ut på den externa hemsidan och är då 

tillgängliga för alla. 

3.5.2 Ledningsgrupp 

Ledningsgruppen består av sju personer: förbundschef, räddningschef, driftschef, PA-chef, en enhets-

chef från OperativH samt enhetscheferna för Förebyggande och Operativ RiB.  

Ledningsgruppen har möte en gång i månaden och samtliga minnesanteckningar delges samtlig 

personal via intranätet. 

3.5.3 Samverkansgrupp 

Samverkansgruppen består av arbetsgivarrepresentanter (förbundschef, räddningschef och PA-chef) 

och representanter från de fackliga organisationerna (Kommunal, SACO, Vision och Brf). Möten äger 

rum minst sex gånger per år och planeras in i nära anslutning till direktionsmöten. 

3.5.4 Verksamhetsmöten 

Verksamhetsmöten kan jämföras med tidigare huvudprocessmöten, dvs möten mellan räddningschef 

och enhetschefer för Förebyggande, Operativ H och Operativ RiB.  Här planeras till exempel 

övergripande verksamhetsplan och frågor som berör enheterna sinsemellan kan diskuteras. Möten 

äger rum minst en gång på våren och en gång på hösten. 

 

Enhetsmöten hålls regelbundet inom varje enhet/ funktion (kan jämföras med tidigare processmöten: 

STE-möten, IOH-möten, driftmöte, adminmöte). Här diskuteras aktuella frågor och man gör 

uppföljning av verksamhetsplan och pågående projekt samt planerar för kommande verksamhetsplan. 

Enhetschef eller samordnande styrkeledare kallar till möte som planeras in minst fyra gånger per år.  

 

Utöver verksamhets- och enhetsmöten hålls även olika gruppmöten vid behov (jämför tidigare 

delprocessmöten) som tex myndighetsgruppen, fordonsgruppen osv.   

3.5.5 Övriga grupper / möten 

Måndagsmöte (samtlig närvarande heltidspersonal) 

Larmmöte (RCB, IL…?) 

APT (dagtid, heltid, deltid) 

Befälsträffar (samtliga styrkeledare – hel och deltid) 

RCB-möte 

AHA-grupp 

 

Tillkommande bilagor som är/skall upprättas: 

1. Arbetsuppgifter 

2. Funktionsbeskrivning (för samtliga funktioner, inklusive RCB och IL) 

3. Gruppsammansättningar 

 


