
 

Verksamhetsplan samverkan räddningstjänst 2018-
2019 
Bakgrund 
För at stärka samarbetet inom samhällsbyggnadsfrågor mellan Västerbotens 
kommuner har Region Västerboten ini�erat projektet ”Stärkt regional atrak�vitet 
genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. En del av deta är samverkan 
mellan räddningstjänsterna i länet. 
 

Mål och sy�e 
Sy�et med samverkan är at bygga upp långsik�ga och effek�va samverkansmodeller där 
kommunerna hjälps åt at möta utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Det 
övergripande målet med projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom 
kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn” är at öka regionens dragningskra� på 
människor och företag genom at stärka kommunernas kapacitet inom 
samhällsbyggnadssektorn. 
 
Räddningstjänstsamverkan ska: 

• Etablera pla�ormen, med dess medlemmar och arbetsformer.  
• Analysera räddningstjänsterna i länet, dess behov och problem. 
• Arbeta med del�dsbrandkårernas rekryteringsproblema�k. Analysera, föreslå 

åtgärder, informera, förhandla och föra dialog om utbildningssamordnare. 
• Utveckla samarbeten med polis, ambulans, SOS-alarm för at hita samsyn kring 

agerande vid olyckor. 
• Gemensamt utveckla kunskap och ru�ner kring de utmaningar som ökar, �ll 

exempel räddning från vindkra�verk, ökad risk för stor skogsbrand och 
översvämningar. 

• Genomföra utbildningar, seminarier och kampanjer riktade �ll kommuner, 
näringsliv och medborgare 

• Genom räddningstjänstsakkunnige delta i länsstyrelsens, SKL:s och MSB:s 
referensgrupper, konferenser mm. Relevant informa�on ska spridas vidare i 
länet. 

• Årligen anordna en räddningstjänstkonferens i länet. 
• Årligen anordna en skogsbrandsträff för länets aktörer inför planering av 

sommarens bränningar. 
 

Samverkansområden 
Samverkan sker inom frågor kopplade �ll räddningstjänst genom bl.a: 

• Kompetensutveckling 
• Erfarenhetsutbyte 
• Omvärldsbevakning 
• Informa�on och informa�onsinsatser 
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Räddningstjänstsakkunnig 
Lars Tapani, brandchef i Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner, tjänar som länets 
räddningstjänstsakkunnige. Räddningstjänstsakkunnige ska: 

• Bevaka räddningstjäns�rågor och at sprida relevant informa�on inom länet. 
• Representera länet i SKL:s och MSB:s referensgrupper/arbetsgrupper. 
• Representera länet vid Länsstyrelsens regionala samverkansgrupp. 
• Delta i SOS alarms råd för räddningstjänst. 
• Föra dialog med länets räddningschefer om behov av utbildningar/konferenser. 
• Årligen anordna en räddningstjänstkonferens och en skogsbrandsträff. 

 

Budget 
Intäkter Utgi�er 
Projektmedel 64 000 Möteskostnader 26 000 
  Externa tjänster 23 000 
  Resor och logi 15 000 
Summa 64 000  64 000 
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