
  

 

 

 

 

 

 

 

Den kommunala räddningstjänsten i Blekinge organiseras i två kommunalförbund, Räddningstjänsten Östra 

Blekinge och Räddningstjänsten Västra Blekinge. Sammanlagt finns det ca. 370 anställda i de båda förbunden med 

olika anställningsform. Den operativa beredskapen är ca. 70 personer på 15 brandstationer i länet dygnet runt, året 

om. Räddningstjänsterna hanterar drygt 2000 händelser per år. 

 

Räddningstjänsterna i Blekinge söker 

 

PERSONAL TILL GEMENSAMT RÄDDNINGSVÄRN 

 

Vi söker dig som vill tjänstgöra i vårt gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade 

förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. 

 

Allmänt om uppgiften 

Räddningsvärnet organiseras med personal uttagen med 

tjänsteplikt, enligt bestämmelserna i Lagen om skydd mot 

olyckor. Räddningsvärnet ska i första hand kunna bistå 

räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att 

hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och 

diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter 

vid en skogsbrand. Styrkan utför inte första 

räddningsinsatser inom ett utpekat geografiskt område. 

Räddningsvärnspersonalen kan därför vara bosatt i hela 

länet med en inställelsetid om två timmar till 

brandstationerna i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. 

 

I räddningsvärnet har du ingen formell anställning och heller ingen lön. Däremot ersätts du för arbetad 

tid när du kallas ut med tjänsteplikt vid t.ex. övningar, utbildning och insats. Ersättning får du enligt 

gällande löneavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän). Som uttagen i 

räddningsvärnet har man inte jour eller beredskap. Larmet med uppdraget får du via SMS. 

 

Kvalifikationer 

Vi vill att du: 

 bor inom Blekinge län 

 har körkort med lägst B-behörighet, C-behörighet är meriterande 

 är fullt frisk och har fysik för uppgiftens genomförande 

 har god samarbetsförmåga 

 har intresse av att medverka i samhällets krishantering vid svåra händelser 

 är praktiskt lagd och har intresse av att gripa dig an nya arbetsuppgifter. 
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Dina primära arbetsuppgifter är att 

 vid kallelse (larm) inställa dig för tjänstgöring inom två timmar 

 i första hand delta vid skogsbrandsläckning, andra arbetsuppgifter kan bli aktuella 

 delta i grundläggande utbildning  

 delta i årliga övningar om ca. 10 timmar 

 

 Uttagning och utbildning 

Innan beslut om uttagning kommer du att genomföra ett fystest för bedömning av din fysiska 

arbetsförmåga. Testet är gång på rullband i motlut. Du kommer också att genomföra ett 

självskattningstest om din hälsa och eventuellt en hälsoundersökning. Grundläggande utbildning 

omfattande två dagar á sex timmar (lön utgår) är planerat till 23-24 maj år 2020. Därefter kan du 

tjänstgöra direkt vid kallelse. 

 

Huvudarbetsgivares medgivande att gå ifrån arbetsplatsen vid larm m.m. erfordras. 

 

Upplysningar: 

Lämnas av stf. räddningschef Jörgen Persson jorgen.persson@karlskrona.se eller 0455-30 39 83 och 

räddningschef Magnus Kärvhag magnus.karvhag@raddning.com eller 0454-30 51 03. 

 

Välkommen med ansökan senast 2020-05-03 via länken nedan. 

 

https://candidate.hr-

manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1074&ProjectId=144618&DepartmentId=18962&MediaId=6 
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