
Samhället  
behöver din hjälp!
Är du mellan 18 och 65 år och har en 
vilja att hjälpa till vid olyckor?  Då kan  
ett räddningsvärn vara något för dig.

Så här organiserar samhället sitt arbete med olyckor 

Den kommunala räddningstjänsten har ansvaret för att hantera huvuddelen 

av de olyckor som inträffar i samhället såsom bränder, trafikolyckor, drunknings-

tillbud och utsläpp av farliga ämnen. Inom den kommunala räddningstjänsten 

finns det både heltidsanställda och deltidsanställda. För att klara sitt uppdrag 

har den kommunala räddningstjänsten även möjlighet att använda sig av 

tjänste pliktiga ofta organiserade i räddningsvärn. 

Räddningsvärn kan bland annat finnas på platser där 
det tar lång för stationer med anställd personal att åka 
på larm som på öar och byar långt från större tätorter. 
Räddningsvärn kan också finnas för att förstärka kom-
munal räddningstjänst vid omfattande och långvariga 
insatser. Vilka arbetsuppgifter som räddningsvärnet har 
bestäms av vilka risker som finns i kommunen och hur 
den kommunala räddningstjänsten valt att organisera 
sitt arbete. Utifrån de arbetsuppgifter räddningsvärnet 
har utbildas och övas de personer som är anslutna till 
räddningsvärnet av den kommunala räddningstjänsten 
för att kunna lösa sina uppgifter på ett bra sätt.

En person som ingår i ett räddningsvärn har ingen 
beredskap och därmed ingen skyldighet att finnas 
tillgänglig. Istället tas de som ingår i räddningsvärnet 
ut med tjänsteplikt när deras personliga förhållanden 

medger det. Som tjänstepliktig är man försäkrad och 
har ersättning när man blir kallad på en insats eller på 
en övning.  

Stora utmaningar i framtiden 
Som en följd av klimatförändringarna förväntas antalet 
svåra skogsbränder, stormar och översvämningar öka 
i framtiden. En ökad trafik av fartyg på våra hav och 
större sjöar ökar sannolikheten för större oljeutsläpp 
till sjöss. Dessa risker tillsammans med ett förändrat 
säkerhetspolitiskt läge ställer stora krav på samhällets 
förmåga att hantera stora påfrestningar under lång tid.

För att klara de förväntade påfrestningarna behöver 
samhället fler personer som är förberedda och tränade 
att hjälpa räddningstjänsten när det finns behov.

http://msb.se
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