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1. Arbetsuppgifter
För utförligare beskrivning av hela ledningssystemet hänvisas till rapporten ”Beskrivning av
ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen” som beskriver helheten.
Funktionen larmbefäl inom Räddningsregion Bergslagen (LB) innebär att du arbetar med alla (eller
många av) händelserna i Räddningsregionens upptagningsområde. Du besvarar medlyssningar och
stödjer räddningsåtgörare i att fatta beslut om att inleda räddningsinsats. I vissa fall beslutar du om
att inte inleda räddningsinsats utan hantera händelse på annat sätt.
Du stödjer räddningsåtgörare i val av styrkeförstärkningar. Du aktiverar rätt ledningsfunktioner till
varje händelse, utöver de som ingår i larmplanen.
Du följer upp vilken effekt insatsen får på händelsen och informerar VB fortlöpande.
Vid många insatser stödjer du den skadeplatsnära ledningen med att ta fram beslutsunderlag, omfall
och liknande.
Du loggar alla beslut och åtgärder som du vidtar som larmbefäl. Räddningsåtgörarna sköter den stora
mängden kommunikation och dokumentation.
Du kommer att verka som räddningsledare vid vissa specifika insatser. När lämplig kompetens
generellt saknas i andra ledningsfunktioner (t.ex. ingen yttre ledningsfunktion har behörighet att
verka som räddningsledare). Ytterligare ett exempel på rollen kan vara under den inledande delen av

en insats då larmbefälet har bättre förutsättningar att fatta beslut (t.ex. begära
räddningsfrånkoppling).
Driftchef RRB kommer att delegera arbetsuppgifter avsedda att hanteras på operativa pass där
larmbelastningen medger arbete med andra uppdrag. Dessa arbetsuppgifter kan tänkas innefatta
•
•
•
•
•

Insatsplanering avseende ledningssystemets uppträdande vid olika typer av händelser
Samverkansrutiner mellan RRB och andra blåljusaktörer eller krishanteringsaktörer
Arbete med operativ web/insatsstöd för RRB
Andra uppdrag inom RRB
Egen utbildning (se avsnitt 7)

I det operativa ledningssystemet är funktionen larmbefäl underställd tjänstgörande vakthavande
befäl och hela ledningssystemets chef RCB. VB/RCB kan under ett pass fördela arbetsuppgifter av
brådskande karaktär till larmbefäl, även frågor som inte handlar om ett enskilt ärende.

2. Organisatorisk tillhörighet
Din huvudanställning är fortfarande kvar i egen räddningstjänst, RRB hyr/köper in kapaciteten från
berörda räddningstjänster. I funktionen tillhör du avdelningen RRB inom Nerikes Brandkår, där
närmaste chef är driftchef RRB.
För de vardagliga frågorna för funktionen larmbefäl kommer driftchefen att genomföra APT.
Driftchefen kommer även att ha medarbetarsamtal avseende den operativa delen. Merparten av
sådana aktiviteter sker på distans via Teams.

3. System
Som larmbefäl kommer du från start att arbeta med dessa IT- och kommunikationssystem
•
•
•
•
•

Zenit, Daedalos, Oculus, RIB, WIS, fordonsdataprogram, digitala kartor i olika former
Intranät RRB/operativ web, byggt på Sharepoint/Teams
Officepaketet
Telefoni och Rakel
e-post

4. Arbetstider
Schema
Schema för LB-funktionen bygger på 10 individer som normalt har sin huvudanställning i annat
uppdrag i respektive räddningstjänst. Arbetstidsmått följer allmänna bestämmelser (AB) och bör
omfatta totalt 38,25 timmar/vecka. Schemat bygger i grunden på delat dygn, men tillåter dygnspass
för dem som har längre reseavstånd eller av andra skäl har önskemål om detta. Grundschema för de
operativa passen är fastställt enligt figur 1 eller 2.
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Schema 1 - Grundschema för operativa pass, delat dygn på veckodagar, dygn lördag och söndag.
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Schema 2 - Grundschema för operativa pass, hela dygn
RRB schemalägger de operativa passen. Eventuella förändringar i grundschema kommer att
kommuniceras i god tid. Hur det totala schemat inklusive huvudtjänstgöring ser ut för respektive
individ bestäms lokalt inom respektive räddningstjänst. Exemplet nedan skulle kunna ge en
vägledning. Ansvar för att arbetstidslagstiftning efterlevs ligger på den berörda räddningstjänsten –
såväl arbetstagare som närmaste chef.
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Schema 3 - Exempel på ett kombinerat schema, D = dagpass åt RRB, N = nattpass åt RRB, X =
dygnspass åt RRB, K = 8 timmar kontorspass åt egen räddningstjänst. Detta schema ger 38,4 timmar
per vecka i genomsnitt.
Observera särskilt krav på dygnsvila och veckovila i arbetstidslagen – du får t.ex. inte jobba mer än 26
timmar i sträck (innefattar även jourtid).
I en framtid kan det bli aktuellt med en annan tjänstgöringsform – ständigt i tjänst i stället för
disponibel tid 00-06. Detta skulle dels kunna föranledas av att belastningen visar sig bli sådan (t.ex.
om fler räddningstjänster ansluter sig) eller att detta föreskrivs av MSB. Om detta blir aktuellt
kommer en ny process (information, riskbedömning, förslag, MBL) för detta att ske.

Arbetstider under pass
Under de operativa passen arbetar larmbefäl åt RRB fullt ut. Vår tolkning av allmänna bestämmelser
innebär att larmbefäl kan räkna hela passet som arbetstid, men mellan 00-06 på natten är det tillåtet
med vila om det inte är pågående larm som kräver engagemang.
Normala arbetspass följer detta grundschema (exakta tider kan komma att förändras):
Dagpass
Måltidsuppehåll 12.00 – 13.00
08.15
08.15 –
18.00

Skiftstart, information från tjänstgörande VB om aktuella frågor, pågående
händelser, prognos inför passet
Arbete åt RRB
• Egen utbildning
• Uppdrag från tjänstgörande VB
• Uppdrag från driftchef
• Skriftlig överlämning till kommande larmbefäl

Nattpass
Inget måltidsuppehåll
18.00
18 - 24

00 - 06
06 – 08.15

Dygnspass

Skiftstart, information från tjänstgörande VB om aktuella frågor, pågående
händelser, prognos inför passet
Arbete åt RRB
• Egen utbildning
• Uppdrag från tjänstgörande VB
• Uppdrag från driftchef
Disponibel tid
Arbete åt RRB
• Egen utbildning
• Uppdrag från tjänstgörande VB
• Uppdrag från driftchef
• Förberedelser – skriftlig överlämning till kommande larmbefäl

Måltidsuppehåll 12.30 – 13.00 och 18.00 – 18.30
08.15
08.15 –
24.00

00 - 06
06 – 08.15

Skiftstart, information från tjänstgörande VB om aktuella frågor, pågående
händelser, prognos inför passet
Arbete åt RRB
• Egen utbildning
• Uppdrag från tjänstgörande VB
• Uppdrag från driftchef
Disponibel tid
Arbete åt RRB
• Egen utbildning
• Uppdrag från tjänstgörande VB
• Uppdrag från driftchef
• Skriftlig överlämning till kommande larmbefäl

Andra hålltider kan tillkomma efterhand, t.ex. fasta tider för samverkansmöten med andra
ledningsfunktioner inom RRB, SOS Alarm och RLC polisen.
Måltidsuppehåll anpassas efter pågående verksamhet men sker med minst 30 minuter var 5:e
timme. I praktiken fikar och käkar du när det fungerar med arbetet, men du får lämna för
måltidsuppehåll enligt beskrivning.

Sommarschema
Under 8 veckor på sommaren (vecka 25-33) schemaläggs semester i två perioder för larmbefäl.
Vartannat år tidig semester, vartannat år sen. Detta innebär att under den andra perioden behöver
individerna täcka fler pass under 4 veckor.

Byten
Det är i grunden fullt möjligt för larmbefäl att byta pass med varandra. Arbetstidslagstiftning ska
beaktas av den enskilde. Driftchef kan även meddela inskränkningar.

5. Resor, ersättningar
RRB ersätter respektive räddningstjänst med schablonbelopp beräknade på ett antagande om vad
olika befattningshavare tjänar i genomsnitt. Respektive räddningstjänst förhandlar med sin personal
lokalt om vad som gäller avseende t.ex.
•
•
•
•
•

Hur arbetstid på hemmaplan förläggs
Lön
Resor med/utan tjänstebil
Restidsersättning
Pensionsregler

6. Lokaler
För närvarande bedrivs ledningsverksamheten från befintligt ledningsrum i direkt anslutning till SOScentralen på brandstationen Örebro. Larmbefäl befinner sig normalt i centralen även under annat
arbete. Under hela passet befinner sig larmbefäl på Örebrostationen, tillgänglig på 90 sekunder till
centralen. Logement, omklädningsrum, matsal etc finns i nära anslutning.

Från mitten 2023 är ambitionen att verksamheten flyttas till nybyggd samhällsgemensam larm- och
ledningscentral (SLC) i utkanten av Örebro. Där kommer ledningsverksamheten att bedrivas
gemensamt i betydligt högre utsträckning med SOS Alarm, polisen, Region Örebro och andra
samhällsviktiga aktörer.
Såväl före som efter flytt kommer det att finnas möjligheter att nyttja vilrum före/efter operativa
tjänstgöringspass.

7. Utbildning
Som larmbefäl kommer du att genomgå en individuell utbildningsplan för att komma in i funktionen.
Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på vad man utbildat sig för och arbetat som tidigare.
På egen hemmaplan kommer du att läsa in mycket bakgrundsmaterial, bekanta dig med instruktioner
inom RRB, ta del av beskrivningar avseende de olika räddningstjänsternas önskemål, behov,
förmågor etc. Andra delar av introduktionen består i att följa olika larmbefäl och vakthavande befäl i
arbetet, och även göra besök på andra ledningscentraler.
Vid olika tillfällen kommer det att genomföras gemensamma utbildningsdagar för olika
ledningsfunktioner. Ibland är det separat för larmbefäl, ibland genomförs gemensamma utbildningar
för olika kategorier.
För de som behöver utbildning i t.ex. Zenit genomförs detta av SOS Alarm.
En personlig handledare med ansvar för introduktionen kommer att utses inom larmbefälsgruppen.
Vidareutbildning i funktionen kommer att ske löpande framöver. Vissa utbildningar schemaläggs
gemensamt för larmbefälen separat, andra utbildningar tillsammans med andra funktioner.
Larmbefälen disponerar också tid för egen utbildning varje operativt pass under tid där
larmbelastningen medger detta.
Externa utbildningar, t.ex. RSK, stab, etc sker vid tillfällen som andra aktörer planerar och genomför.
Inför driftstart SLC planeras ett flertal aktörsgemensamma utbildningar för personal i
ledningscentralerna.

8. Praktiskheter
På brandstationen finns tillgång till
• Logement
• Klädskåp
• Kylskåp, skafferi
• Parkeringsplats, motorvärmare
• Ladduttag för elbil erbjuds inte i dagsläget.
Alla larmbefäl har egen tagg och nycklar som behövs till berörda ytor och lokaler.
Egen uniform bärs under tjänstgöringspasset (ingen särskild RRB-uniform).

