P ROJEKTET DELOMRÅDE LEDNING I SKÅNE

Förslag till beslut för genomförandeprojektet delområde
ledningsstruktur Skåne
Detta är projektgruppens och styrgruppens förslag till beslut enligt beslutspunkter i
projektdirektivet. Frågorna har även hanterats vid en dialogdag med räddningscheferna
inför Räddsam.
Projektgruppens arbete grundar sig på beslutet som fattades på Räddsam (2016-05-10)
Chefsmötet i Räddsam Skåne inrättar den gemensamma ledningsstrukturen med tillhörande
beskrivning och mandat som det definieras i slutrapporten (dat. 2016-04-04). Den
gemensamma ledningsorganisationen ska därmed driftsättas 2017-01-01 med möjlighet till
stegvis anslutning under första halvåret. I förslaget ingår dessutom att omedelbart påbörja
ett genomförandeprojekt enligt styrgruppens förslag på projektdirektiv.
Det finns ytterligare information kring beslutspunkterna i det bilagda beslutsunderlaget
(bilaga 1).

Deltagare till RRC-funktionen
Följande deltagare utses till funktionen på ett förordnande på två år:
Martin Gertsson

Operativ chef, Rsyd

Kent Naterman

Räddningschef, Räddningstjänsten Trelleborg/Vellinge

Ulrika Lindmark

tf Operativ chef, Rsyd

Christer Ängehov

Förbundsdirektör, RSNV

Jonathan Sjöberg

Operativ chef, RSNV

Micael Svensson

Operativ chef Kristianstad

Utbildade reserver:
Jonas Nylén

Verksamhetsstrateg, RSNV

Per Björkman

Verksamhetsstrateg, Rsyd

Kostnader
Kostnaden för funktionen är 635 000 kronor/år och fördelas enligt beslut på Räddsam.
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Deltagare gemensamma N3-befäl
Funktionen består av 7 deltagare och organiseras på ett sätt som påminner om
stabsorganisationen i Skåne. Följande deltagare ingår i organisationen för de
regionsgemensamma N3-befälen:
Mattias Johansson

RSNV

André Bengtsson

Landskrona

Swen Krook

Rsyd

Henrik Greiff

Rsyd

Patric Nilsson

Rsyd

Måns Krook

Trelleborg

Johan Sjöberg

Kristianstad

Tidsplan
Den skånegemensamma funktionen regional räddningschef aktiveras 11/1 2017. De
gemensamma N3 befälen driftsätts 1/5 2017.

Drift
Rsyd har driftansvar för RRC-funktionen och rapporterar till Räddsam.

Beslutspunkter Räddsam våren 2017
Till vårens Räddsam ska följande punkter beslutas




Instruktion för RRC
Instruktion för regionsgemensamma N3-befäl
Principer för tillsättning RRC och gemensamma N3-befäl

Med vänlig hälsning

Per Widlundh

Jonathan Sjöberg

ordförande styrgruppen

projektledare
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Bilaga 1, Beslutsunderlag delområde ledningsstruktur Skåne,
Räddsam 2016-10-25
Förslag på deltagare i N5
Projektgruppen har plockat fram en bruttolista med kandidater (11 stycken) som bedöms
matcha kompetensmodellen som beskrivs i slutrapporten. Även sakområde ledning,
ansvariga för befintliga RCB-funktioner och AU har haft möjlighet att nominera lämpliga
kandidater till funktionen. Därefter har styrgruppen beslutat vilka kandidater som lyfts
fram till dialog med räddningscheferna inför beslut i Räddsam. Projektgruppen ser det
som en fördel att gruppen är sammansatt av individer med en bred kompetens och olika
roller. En framgångsfaktor är en tydlig representation från räddningschefskollektivet i
Skåne.
Projektgruppen föreslår en bemanningsprincip som innebär tre deltagare för område
syd, två deltagare från område nordväst och en deltagare från nordost. Huvudargumentet
för detta är att det på ett bra sätt speglar finansiering, organisation och befolkning i
Skåne samtidigt som det finns en representation från alla områden. Vid uppstart av
funktionen kan det bli aktuellt med en avvikelse från bemanningsprincipen eftersom det
är olika förutsättningar i områdena idag.
Deltagare i RRC-funktionen ska utses med tvåårigt förordnande. Vid förändringar i RRCfunktionen och då nya förordnanden ska utses bereder driftansvariga i Rsyd och AU inför
beslut i Räddsam. Deltagare i RRC-funktionen ska utses i linje med befintlig
kompetensmodell.
Styrgruppen har beslutat att följande kandidater till RRC-funktionen presenteras som
förslag till beslut för räddningscheferna i Skåne.

Martin Gertsson

Operativ chef, Rsyd

Kent Naterman

Räddningschef, Räddningstjänsten Trelleborg/Vellinge

Ulrika Lindmark

tf Operativ chef, Rsyd

Christer Ängehov

Förbundsdirektör, RSNV

Jonathan Sjöberg

Operativ chef, RSNV

Micael Svensson

Operativ chef Kristianstad

Med tanke på personalomsättning, föräldraledighet samt att nordost skall förändra sin
lokala systemledning så föreslås att ytterligare två individer utbildas för att säkerställa
funktionens uppstart. Följande individer föreslås att ingå som utbildade reserver till RRCfunktionen.
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Utbildade reserver
Jonas Nylén

Verksamhetsstrateg, RSNV

Per Björkman

Verksamhetsstrateg, Rsyd

Kostnadsfördelning RRC-funktionen
Följande kostnadsfördelning föreslås för RRC-funktionen av styrgruppen. Det är endast
beredskapskostnaden för funktionen som fördelas enligt fördelningsnyckel och
faktureras årligen, övriga eventuella kostnader står resp. deltagande organisation för.
Beredskapskostnader beräknas på en schablonlön 55000 kronor/månad och räknas upp
årligen och beslutas av Räddsam. Övriga kostnader enligt nedan belastar den
organisation som bemannar RRC-funktionen.
Det sker i normalfallet ingen debitering då RRC-funktionen aktiveras. Vid stora händelser
där kostnaden uppnår självrisken för statligt stöd utgår ersättning till de organisationer
som bidragit med RRC-funktionen. Det kan även utgå ersättning vid andra extraordinära
händelser om Räddsam beslutar att ersätta den organisation som bidragit med RRCfunktion. Nedanstående beskrivning visar den totala kostnaderna för funktionen.
Uppstart
Engångskostnad terminal (6 terminaler á 10000 kr) 0 kronor
Utbildning inför drift (500 kr/h)

0 kronor

Årlig driftskostnad (enligt 2017 års ”index”)
Beredskapskostnad (55 000 kronor/mån, 40% soc) 635 000 kronor
Individuell Rakelterminal (6 st a 6500kronor)

0 kronor

Telefonkostnad gruppnummer (6 st)

0 kronor

Utbildning (500 kronor/h, 16h/individ)

0 kronor

Övriga personalkostnader (arbetstid)

0 kronor

Fordonskostnader

0 kronor

Administrationskostnader

0 kronor

Övriga kostnader (Utbyte Rakel, konferens mm)

0 kronor

Summa:

635 000 kronor

Faktureras årligen enligt särskild överenskommelse och bygger på invånartal för de
ingående organisationerna. Uppräkning sker årligen och beslutas i samband med
Räddsam chefsmöte.
Kostnader i samband med larm
Under normal arbetstid

0 kronor

Utanför normal arbetstid

0 kronor
(1200 kr/h Kval ÖT enligt
AB utifrån 55000 kr/mån)
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Introduktion RRC-funktion 2017
I urvalet av de individer som kommer att ingå i RRC-funktionen så ställs krav på
erfarenhet, personliga egenskaper och den befintliga befattningen. Det innebär att
introduktionen kommer att fokusera på ett kunskapsutbyte och dialog med de funktioner
som kommer att agera tillsammans med RRC-funktionen vid insats. Det krävs kunskaper
kring den lokala systemledningen och de samverkande organisationerna. Tidsåtgången
under hösten kommer bli 40 h per individ.

Utbildning
Familjen
Helsingborg

Innehåll
Introduktion lokal systemledning,
Scenariospel, Förhållningssätt RRCfunktionen lokal systemledning samt
lokala förutsättningar
Område syd
Introduktion lokal systemledning,
Scenariospel, Förhållningssätt RRCfunktionen lokal systemledning samt
lokala förutsättningar
Område nordost
Introduktion lokal systemledning,
Scenariospel, Förhållningssätt RRCfunktionen lokal systemledning samt
lokala förutsättningar
Länsstyrelsen
Ledningsplats, Dialog TIB, riktlinjer
för samverkan, Räddningsledare
utsedd av Länsstyrelsen
Polisen
Ledningsplats, riktlinjer för
samverkan,
Regionalt forum
Riktlinjer för samverkan, dialog med
för samverkan
Region Skåne och försvarsmakten
Samverkansövning Tabletop övning med de
samverkande aktörerna
Introduktion RRC- Lagstiftning, arbetssätt,
rollen
mediahantering

Datum Tid(h)
10/11 6

Ansvarig
Jonathan

23/11

6

Ulrika L

18/1

6

Johan S

13/12
fm

4

Gert J

15/11
em
1/12

4

Patrik J

4

Jonathan

14/2

4

Jonathan

6

RRC

Fortsatt utbildning
Det krävs fortsatt utbildning för att kunna ingå i RRC-funktionen. Minst 2 utbildningar a 8
timmar/år för deltagarna. Inriktningen på utbildningen styrs av identifierade behov och
samordnas av individerna i systemet.
Utbildningsplan för funktionen beslutas varje år av Rsyd och presenteras för Räddsam.
RRC-funktionen skall även delta på regionalt forum för samverkan och ledning samt
årligen vara representerade av någon i funktionen på möte med lokal systemledning
inom respektive område.
På sikt ska alla individerna i RRC-funktionen ha genomgått CSK fördjupning - Samverkan
vid stora olyckor och extraordinära händelser
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Förslag på deltagare gemensam N3-funktion
Följande individer är föreslagna eftersom de passar in i den kompetensmodell som
beskrivs i slutrapporten. Projektgruppen och styrgruppen ser det som en förutsättning att
man har en ordinarie befattning i högsta ledningskomponenten på skadeplats för att
kunna ingå i funktionen. De som är ansvariga för högsta ledningskomponenten i Skåne
RSNV, RSYD, Kristianstad och Trelleborg har nominerat lämpliga kandidater.
Projektgruppen tror på en lösning som påminner om den gemensamma
stabsorganisationen. Det innebär en funktion på få deltagare utan beredskap. Detta
skapar förutsättningar för att hålla en hög kompetensnivå på funktionen samt att skapa
förutsättningar för en individuell erfarenhetsuppbyggnad. Svagheten med denna modell
är att det kan uppstå situationer då det inte finns något befäl tillgängligt. Med tanke på att
det är en förstärkande organisation och att händelser då funktionen kommer att användas
med stor sannolikhet kommer vara utdragna över tiden så är projektgruppens
bedömning att detta är en rimlig ambitionsnivå. Följande deltagare föreslås för
funktionen:

Mattias Johansson

RSNV

André Bengtsson

Landskrona

Swen Krook

Rsyd

Henrik Greiff

Rsyd

Patric Nilsson

Rsyd

Måns Krook

Trelleborg

Johan Sjöberg

Kristianstad
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Aktivitetsplan/Tidsplan
Aktiviteter
Ta fram projektdirektiv för
genomförande projektet
Planera för genomförande projektet:
Aktivitetsplan
Mötesplan för projektgrupp, styrgrupp
Kommunikationsplan

Utförare
Emma

Klart/Beslut
April

Ansvarig
Styrgruppen

Projektgruppen

Maj

Projektledare

Ge förslag på individer i N5 funktionen

Projektgruppen i
dialog med AU
och styrgruppen

Ge förslag på individer i N3

Projektgruppen
tillsammans med
ansvariga för
högsta
ledningsnivåerna
i regionen
Områdesansvarig
i projektgruppen
tillsammans med
lokala
representanter

September
Styrgruppen
Styrgruppsmöte
9/8
Beslutas på
Räddsam till
hösten
September
Styrgruppen

Anpassa lokala organisationer enligt
projektet delområde ledningstruktur
Skåne
-områdesspecifika

Beslutas på
Räddsam till
hösten
Årskiftet
2016/2017
Uppstart
delprojekt
våren 2016
Beslut av
styrgrupp
december

Jonathan Skåne
nordväst
Ulrika område syd
Johan Sjöberg
Nordost

Kostnadsfördelning/mandat
-kostnader för RRC funktion
-ersättning vid hjälp till annan kommun
-räddningsledardelegation
-avtal RRC-kommunerna
-kostnader för gemensam
ledningsorganisation (N3)

Projektgruppen i
dialog med AU
och styrgruppen

September
Beslutas på
Räddsam till
hösten

Styrgruppen

Förslag på driftsorganisation RRC
-styrning och rapportering

Projektgruppen

Styrgruppen

Arbetsinstruktion RRC
-utbildningsplan
-Mandat RRC
-förmågebeskrivning
-Samverkansinstruktion
-modell för tillsättning/utnämning N5

RRC-gruppen
tillsammans med
projektgruppen

September
Beslutas på
Räddsam till
hösten
November
Beslut av
styrgrupp
december

Styrgruppen

P ROJEKTET DELOMRÅDE LEDNING I SKÅNE
Implementering
Utbildning/introduktion RRC
Driftsorganisation gemensamma N3

RRC-gruppen
tillsammans med
projektgruppen
Joakim Ilmrud
I samråd med
Sakområde
ledning

Novemberfebruari
2016/2017
December
Beslut av
styrgrupp
december
December

Projektgruppen
Projektgruppen

Arbetssätt gemensamma N3
-arbetsinstruktion
-utbildningsplan/introduktionsplan
-utmärkning högsta beslutsfattare
-förmågebeskrivning
- modell för tillsättning/utnämning N3
-skånegemensamt ledningsforum (stab,
N3)

Sakområde
ledning

Implementering N3
-utbildning
-introduktion
-utlarmning

Sakområde
ledning

Januari-maj
2017

Projektgruppen

Samverkan ledningscentraler
-arbetssätt
-Finansieringsmöjligheter MSB

Gustav Sandell
Arbetet och
beslut sker i de
organisationer
med
larmcentraler

December

Projektgruppen

11/1 2017
1/5 2017
1/6 2017

Projektgruppen
Projektgruppen
Projektgruppen

RRC uppstart
Gemensam N3
Slutrapportering

Projektgruppen

Beslut av
Räddsam
våren

