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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Gemensam operativ stab och ledning, Strängnäs
räddningstjänst, Mälardalens brand och
räddningsförbund och Eskilstuna
räddningstjänst
Förslag till beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker ett framtida samarbete med
Strängnäs kommuns räddningstjänst och Mälardalens brand och
räddningsförbund avseende en gemensam operativ stab och ledningsfunktion
under förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning.

Ärendet
Ett projekt för att se om möjligheter till en framtida samverkan i operativ
ledning och stab mellan Mälardalens brand och räddningsförbund, Strängnäs
och Eskilstunas räddningstjänster startades hösten 2015.
Det övergripande målet från projektdirektiven var att under 2016 ha en stark
ledning- och stabsorganisation för aktuella räddningstjänsters geografiska
område. De tre räddningstjänsterna innefattar Mälardalens brand och
räddningsförbund (Västerås, Surahammars och Hallstahammars kommuner)
samt Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun.
Sammantaget innebär samarbetet att de tre räddningstjänsterna har fyra
gemensamma ledningsfunktioner:
”Räddningschef i beredskap”
Räddningschef i beredskap (RCB) är ansvarig för systemledning inklusive
normativa och strategiska beslut det vill säga, tolka och besluta om organisationens
roll, gränser för räddningstjänst, tilldelning av resurser för en specifik insats samt
kontakter med samverkande myndigheter under, innan eller efter räddningsinsats.
RCB ska omedelbart kunna träda i tjänst via kommunikationsmedel och inom 60
minuter vara på plats i ledningscentralen på Eskilstuna brandstation.
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”Inre Befäl”
Inre befälet (IB) agerar hela vägen från medlyssning vid larm till avslutad insats,
inklusive kontroll och kvalitetssäkring av insatsrapportering. IB hanterar också
strategisk ledning och fungerar som ett stöd till insatsledningen på skadeplats. IB
kommer att uppehålla sig på brandstationen i Eskilstuna dygnet runt och kunna
bemanna ledningscentralen på 90 sekunder.
”Brandbefäl i beredskap”
Brandbefäl i beredskap (BiB) bildar ett team med insatsledaren på olycksplatsen
och fungerar som räddningsledare vid större och särskilda händelser.
Uppehållsplats inom ett geografiskt område som medför en maximal
framkörningstid till Västerås och Eskilstuna tätorter på 40 minuter.
”Stabsbefäl i beredskap”
Stabsbefäl i beredskap (SiB) skall förstärka i räddningscentralen och avlasta IB,
bygga upp bakre stab och inledningsvis leda densamma. Uppehållsplats inom ett
geografiskt område som medför en maximal inställelsetid till ledningscentralen på
Eskilstuna brandstation inom 40 minuter.
Grunden är att invånarantalet skall styra hur stor del av kostnaderna
respektive räddningstjänst skall bära. Dessutom är man överens om att man
skall bidra med bemanning som motsvarar sin andel av den totala beräknade
kostnaden för de fyra funktionerna. Varje organisation ansvarar själv för
avtalstillämpning d.v.s. om AB eller lokalt avtal skall tillämpas.
Ledningsplatsen blir på Eskilstuna brandstation. I Strängnäs och Västerås ska
det finnas mindre stabsutrymmen som kan kommunicera med
ledningscentralen. Videokonferenser ska vara möjliga att genomföra från
ledningscentralen på Eskilstuna brandstation till övriga huvudbrandstationer
samt till de kommunala ledningsplatserna i alla fem kommunerna och
länsstyrelserna i båda länen.
Kostnaderna för införskaffande av teknik ska fördelas mellan de
samarbetande kommunerna utifrån invånarantal. Eskilstunas del kommer
uppskattningsvis vara cirka 400 000 kronor.
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