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Justitiedepartementet

Det krävs mer utbildningar för den kommunala räddningstjänstens personal.
Personalomsättningen i den kommunala räddningstjänsten ökar av flera skäl. Ökande
rörlighet på arbetsmarknaden och stora pensionsavgångar till följd av 80-talets
arbetstidsförkortning inom räddningstjänsten är några skäl.
En lyckad kompetensförsörjning för räddningstjänsten startar med en väl fungerande
brandmannautbildning i tillräckliga volymer. När det gäller brandmannautbildning för såväl
RiB-personal som heltidspersonal är staten en nyckelaktör. Staten äger stora delar av de
anläggningar som finns och har den kompetens som krävs för att genomföra dessa
utbildningar. Kommunerna är därmed till stora delar i statens händer när det gäller att
kompetensförsörja sin räddningstjänst.
Under de senare åren har det inte genomförts tillräckligt många utbildningar för att
tillgodose det behov av utbildad personal som räddningstjänsterna har. Det har tidigare varit
mest påtagligt vad gäller utbildningen för RiB-personal och heltidsbrandman, men på senare
år har utbildningarna varit för få även inom befäls- och tillsynsområdet. Den kommunala
räddningstjänsten riskerar en brist på räddningsledare eftersom den inte kan få sina
medarbetare utbildade. Räddningstjänsten riskerar att stå utan brandmän eftersom det inte
finns tillräckligt med utbildningsplatser för det behov som finns.
Konsekvensen av att inte ha tillräckligt utbildad personal återspeglas direkt på kvaliteten på
den verksamheten som räddningstjänsten bedriver. Att driva verksamhet med otillräckligt
utbildad personal leder till försämrad kvalitet på såväl det skadeavhjälpande som det
förebyggande arbetet. Riskerna i samhället tenderar att bli mer komplexa i framtiden, och
dessutom kan räddningstjänstens förmåga komma att bli viktig inte bara i fred utan även
under kris och krig.
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SBB anser att utbildningsvolymerna behöver ökas markant i närtid för att inte kommunernas
förmåga att bedriva räddningstjänst med tillräcklig kvalitet kraftigt ska starkt försämras. Vi
hoppas regeringen i kommande budgetarbete tillskjuter de medel till MSB som behövs för
att myndigheten ska kunna tillgodose det behov av utbildad personal som kommunerna har.
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