
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle. 

HUR ÄR LÄGET MED RIB-ORGANISATIONEN? 

 

• Kort tillbakablick 
 
• Helhetsbilden 
 
• Kävlinge 

 
• Framtiden  
 
 



         Burlöv   
• Inget bra geografiskt läge 
• Dyr och stor station 
• RiB personal som måste bo 

på stationen 
• Kan inte hålla dagtidstyrka 

• Lätt att rekrytera 
• Fullt i alla grupper 
 

Kävlinge Eslöv 

• Lätt att rekrytera 
• Fattas  1 st reserv 
 

Löberöd/Revinge 
• Svårt att rekrytera personal 

som kan ha beredskap 
dagtid i Löberöd 

Genarp 
• Lätt att rekrytera 
• Fullt i alla grupper 
• Alla kan inte ha 

beredskap dagtid 
• Sliten station 

Veberöd 
• Lätt att rekrytera 
• Fattas 1 st reserv 
• Alla kan inte ha 

beredskap dagtid 



Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle. 

När kan vi göra det 

Förslag på det fortsatta arbetet 

Arbetsgruppen har grupperat åtgärder som nämndes tidigare i rapporten och ger följande förslag och motivering 

till det fortsatta arbetet:  

 Ny Basförmåga och särskild förmåga 

Vi ser denna punkt som en central åtgärd i detta projekt. Att ändra förmågan är åtgärd för att få 

möjlighet att anpassa verksamheten till den demografi, risker samt möjlighet att upprätthåla beredskap 

områdesvis. Att förändra basförmåga innebär att kravprofilen av ny personal inte behöver se likadan ut 

utan behöver anpassas till ny basförmåga och särskildförmåga.  

 Införa FIP, OE och ASM 

Att införa konceptet FIP på alla RiB områden utom Eslöv ser vi som en åtgärd för att kunna snabbt och 

effektivt på ett tidigare stadium påbörja arbetet med att stoppa skadeutbredningen. Befintliga FIP måste 

också ingå i införandet. Införa OE och ASM enligt teknisk plattform. 

 Ny station i Burlöv 

En ny stationsplacering är att rekommendera så att vi kan utöka upptagningsområdet för RiB brandmän 

till att även gälla Åkarp. Dagens station är inte anpassad att motsvara den beredskapsverksamheten som 

bedrivs på en RiB station. 

 Kompetenssäkra övning/utbildnings verksamheten 

En beskrivning vad de olika roller som ingår i basförmåga och särskild förmåga behöver beskrivas och 

tilldelas övningstid. Övningsverksamheten planeras centralt. Nya möjligheter att öva ses över. Bättre 

verktyg att registrera och följa upp tas fram.  

 Uppmärksamma huvudarbetsgivare 

Införa rutin för att uppmärksamma RiB:s huvudarbetsgivare. Detta kan ske genom att en personlig 

kontakt upprättas. Försöka tillgodose ev. önskemål från huvudarbetsgivaren. 

 Rekrytera kommunal personal 

Påbörja samtal med kommunerna för att informera om vikten att kunna utnyttja kommunens befintliga 

personal till att bli RiB på dagtid detta eftersom det finns kommunala serviceinrättningar på RiB orterna. 

Att inrätta kombinationstjänster kan vara modellen. 

6 punkter som ”säkerställer och skapar robust…” 
 
 



Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle. 

 
 
 
 
 
 
  

Åtgärd Klart   

Införa modellen med differentierad förmåga enligt modell i RIB uppdraget och succesivt 
anpassa förmågan efter lokal riskbild/Rsyds totala förmåga och slagkraft. 

Behovet av särskild förmåga rökdykning i Område Löberöd/Revinge ses över i separat 
utredning. 

Införa föreslagna åtgärder om förbättrad övnings-och utbildningsverksamhet 

Utbyte av FIP enheten i Löberöd/Revinge till standardiserad enhet. 

Utbyte av FIP enheten i Burlöv till standardiserad enhet 

Införa FIP enhet i Kävlinge. 

Starta en översyn avseende stationsplacering, organisation, förmåga och bemanning för RIB i 
Burlöv. 

Men vi börjar med detta… 



         Burlöv   
• Ny station? 
• Ny FIP på gång 
• Möte med kommun i mars 
• Saknar personal dagtid 
• Avtalet 

• Lätt att rekrytera 
• FIP på väg under våren 

 

Kävlinge Eslöv 
• Lätt att rekrytera 
• Fullt i grupperna 
 

Löberöd/Revinge 
• Utbyte FIP på gång 
• Dagtid funkar sedan 1 år 
• Test av APP för byten 

Genarp 
Veberöd 

• Lätt att rekrytera 
• Fullt i alla grupper 
• Alla kan inte ha 

beredskap dagtid 

• Ny station 
• Lätt att rekrytera 
• Fullt i alla grupper 
• Alla kan inte ha 

beredskap dagtid 

X 

X 



Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle. 

- Centralt avtal juli 2015-sept 2016 
- Lokalt avtal ( fystid, högre ersättning 

för utbildning, ersättning för sl och 
platschef) 

- Sjukskriven personal hösten 25 % 
- Ok att åka 2 bm 
- Media 
- 4 veckor senare 

 
- Ny platschef 
- Omfördelat personal  

Totalt 16 personal: 
4 grupper á 3 personal 
+ 1 reserv i varje grupp 

Planering för införande av FIP 
- Riskbedömning 
- Utbildning 
- Start maj? 



Framtiden 

 - ETT RIB-avtal i rsyd…. 
inrangering av Burlövsavtalet! 
 
- Nytt centralt avtal from 1 okt 2016 

 
- Rekrytering våren -16 

 
- Mer personal? 
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• Utbildning/övning 
 
• Förmåga/organisation 
 
• Rekrytering/avtal 
 
• Metod/teknik 

http://www.svt.se/anslagstavlan/se-program/del-2-607?autostart=true


Ny Basförmåga och särskild förmåga 
Vi ser denna punkt som en central åtgärd i detta projekt. Att ändra förmågan är åtgärd för att 
få möjlighet att anpassa verksamheten till den demografi, risker samt möjlighet att 
upprätthåla beredskap områdesvis. Att förändra basförmåga innebär att kravprofilen av ny 
personal inte behöver se likadan ut utan behöver anpassas till ny basförmåga och 
särskildförmåga.  

Införa FIP, OE och ASM 
Att införa konceptet FIP på alla RiB områden utom Eslöv ser vi som en åtgärd för att kunna 
snabbt och effektivt på ett tidigare stadium påbörja arbetet med att stoppa 
skadeutbredningen. Befintliga FIP måste också ingå i införandet. Införa OE och ASM enligt 
teknisk plattform. 

Kompetenssäkra övning/utbildnings verksamheten 
En beskrivning vad de olika roller som ingår i basförmåga och särskild förmåga behöver 
beskrivas och tilldelas övningstid. Övningsverksamheten planeras centralt. Nya möjligheter 
att öva ses över. Bättre verktyg att registrera och följa upp tas fram.  
 

Ny station i Burlöv 
En ny stationsplacering är att rekommendera så att vi kan utöka upptagningsområdet för 
RiB brandmän till att även gälla Åkarp. Dagens station är inte anpassad att motsvara den 
beredskapsverksamheten som bedrivs på en RiB station. 

Uppmärksamma huvudarbetsgivare 
Införa rutin för att uppmärksamma RiB:s huvudarbetsgivare. Detta kan ske genom att en personlig kontakt upprättas. 
Försöka tillgodose ev. önskemål från huvudarbetsgivaren. 

Rekrytera kommunal personal 
Påbörja samtal med kommunerna för att informera om vikten att kunna utnyttja kommunens befintliga personal till 
att bli RiB på dagtid detta eftersom det finns kommunala serviceinrättningar på RiB orterna. Att inrätta 
kombinationstjänster kan vara modellen. 

Konsekvens-
beskrivning/ 
riskbedömning 
rörande 
Säkerställa RiB 
verksamheten 
enligt 
Arbetsmiljölagen 

Egen 
Konsekvens-
beskrivning/risk-
bedömning 



Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle. 

BUDSKAPET IDAG 
 

I framtiden kommer vi att få se 
 
• Differentierad förmåga bland RIB 
 
• Nya enheter/metoder, fler FIP, OE, Mindre enheter 
 
• Mer stöd/styrning kring övningsverksamhet 

 
 

• Med syfte att ”säkerställa och göra robust för framtiden” 


