
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsplats:  
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen, placering enligt överenskommelse vid 
anställning. 
 

Arbetsuppgifter:  

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen strävar efter att vara en modern organisation som 
inom olika områden och på olika sätt bidrar till att skapa trygghet och säkerhet. Inom 
organisationen deltar de flesta medarbetare i både det förebyggande och det operativa 
arbetet. Som brandinspektör inom processavdelningen är ditt främsta ansvar att arbeta med 
att minska antalet olyckor i våra tre medlemskommuner samt utveckling av vår operativa 

förmåga.  
 

Inom avdelningen fördelas arbetsuppgifterna i stor utsträckning efter intresse och förmåga. 
Det finns därmed stora möjligheter att själv påverka arbetsinnehållet. 
 

Några av de arbetsområden som är aktuella är: 
 

 Tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor 
 Tillstånd samt tillsyner enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor 
 Stöd till andra myndigheter i form av yttranden och rådgivning avseende brandskydd 

samt sakkunnig i brandskyddsfrågor 
 Utveckling av den operativa förmågan 
 Utvecklingen av det skadeförebyggande arbetet tillsammans med våra 

medlemskommuner 
 

Tjänstgöring som insatsledare, vikarierande styrkeledare eller brandman kan bli aktuellt 
beroende på vakans, intresse och kompetens. 
 

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som idag är utbildad som något av följande: 
 

 brandinspektör 

 styrkeledare 

 brandman 

 
Tjänsten kräver att du har B-körkort. 
 
Meriterande är: 

 Tidigare erfarenhet från privat eller offentlig anställning med liknande arbetsuppgifter 

 Utbildning Tillsyn A, Tillsyn B eller motsvarande 
 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett 
kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand 
kommuner. Ledstjärnan för förbundet i alla sammanhang är 
att vi skall förtjäna uppdragsgivarnas och allmänhetens 
förtroende.  
 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen söker en 

Brandinspektör 



Omfattning:  
Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde efter överenskommelse.  
Lön enligt överenskommelse vid anställning. 

 
Upplysningar:  
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ska vara en öppen och kompetent organisation. 
Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där alla är 
välkomna och skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 
 
Vi anammar löpande rekrytering med ett sista ansökningsdatum. 
 

Frågor:  
Besvaras av André Wadell, 0611-870 303 eller andre.wadell@hka.se 

  

Ansökan skickas till:  raddningstjansten@hka.se eller per post till:  
 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
 Järnvägsgatan 80, 872 34 Kramfors 

Välkommen med din ansökan 
 

www.hka.se 

 

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst 

mailto:raddningstjansten@hka.se
http://www.hka.se/

