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– Det blir krav på 
systemledning

De stora skogsbränderna satte fokus på vad staten gör. Både Dan Eliasson och Mikael Damberg lyfte på Brand-konferensen det kommunala 
perspektivet. – Vi måste se till att alla kommuner tar ansvaret fullt ut men också samarbetar och klarar samverka med varandra, för det ger 
den stora effekten, säger Mikael Damberg, inrikesminister. FOTO: EVA DALIN

��Efter skogsbränderna har mycket handlat om MSB och vad staten 
gör. Men huvudansvaret ligger hos kommunerna. Rekommendatio-
nerna i räddningstjänstutredningen kan genomföras redan nu.

– Vi vet att det behövs tydligare krav på systemledning. Det finns 

ingen ursäkt för små kommuner att inte ingå i ett större system redan 
idag. Min uppmaning är att vänta inte på ny lagstiftning, den kommer 
och det kommer att bli krav, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sidan 8

SKOGSBRAND

Piloter vill 
se karta
Helikoptern är en 
dyr och exklusiv 
resurs. Därför vill 
både MSB och 
piloterna se väl för-
beredda räddnings-
tjänster.

Sidan 4

LEDNING

Polisen  
snabbare
En polismyndighet 
innebar också ett 
ledningssystem.
– Vi är nu snabbare 
att hantera större 
händelser, säger 
Rafael Davidgård, 
NOA

Sidan 26

OMSORG

Välfärden 
digitaliseras
Andelen äldre ökar 
dramatiskt. För att 
klara framtidens 
omsorg satsar 
Sandviken digitalt, 
det kallas  välfärds-
teknik.

Sidan 16
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   Skogsbrandssäsongen startade redan 
i april i år – och det verkar som om 
både den kommunala räddnings-

tjänsten  och länsstyrelserna är på tårna för 
ännu en besvärlig sommar! Vi var tvungna att 
tidigarelägga starten på den nya nationella 
helikopterresursen några veckor, och den har 
fått jobba under våren. Bra samarbete, bra 
samverkan, goda viljor på många håll. Dessut-
om finns en hel del andra nya förstärknings-
resurser på plats.

Men nu gäller det att få till  de andra pussel-
bitarna också: att få ett enhetligt lednings-
system på plats ger en helt ny slagstyrka. Vi 
behöver också öka tempot för rekrytering 
både för deltid- och heltid i räddningstjäns-
ter, och för att nå det behöver vi hjälpas åt att 
öka mångfald och jämställdhet i kommunal 
räddningstjänst. Jag noterar att fler kommu-
ner jobbar med brandvärn och organiserar 
verksamhet för att kunna ta stöd av frivilliga. 
Det är bra även för kommunernas förmåga att 
hantera andra större olyckor och kriser. 

För att öka slagkraften  och bli tydligare har 
också MSB organiserat om sig.  Från och med 
första maj har vi samlat räddningstjänst och 
olycksförebyggande arbete i en avdelning, 
krisberedskap och civilt försvar i en och cy-
bersäkerhet och säkra kommunikationer i 
en tredje. Till det kommer att kommunika-
tionsfrågorna under våren har samlats i en 
egen avdelning, med tydligt mandat att öka 

tydligheten och samordningen i vårt kom-
munikationsarbete. MSBs egna operativa 
verksamhet finns fortsatt kvar i en egen av-
delning.

Under de senaste två åren  har vi kunnat öka 
tempot på räddningstjänstsidan – tillsam-
mans med kommunerna – och det släpper 
vi inte nu. Men vi behöver också öka tempot 
för att hålla ihop krisberedskap och civilt för-
svar tillsammans med länsstyrelser och an-
dra myndigheter, kommuner, regioner och 
inte minst näringslivet och frivilliga. Det är 
redan mycket på gång ute hos ansvariga myn-
digheter, och det börjar märkas. Under vå-
ren har jag besökt nästan hälften av landets 
länsstyrelser och då fått möjligheten att höra 
lite mer om hur det går ute i kommunerna, på 
länsstyrelserna och i regionerna. Det börjar 
röra på sig.

Och när det gäller cybersäkerhet  så behövs 
en kraftsamling i hela samhället för att öka 
tempot. Digitaliseringen går allt snabbare 
och det behövs ett rejält kunskapslyft om 
hur det görs på ett säkert sätt. Sårbarheter i 
it-system kan få omfattande konsekvenser, 
eftersom vi är beroende av fungerande it i all 
samhällsviktig verksamhet. Dessutom finns 
antagonistiska krafter som vill sabotera, spi-
onera eller stjäla, och som letar efter svaghet-
er de kan utnyttja. Säkerhetstänkandet be-
höver graderas upp hos alla aktörer i samhäl-
let, hos offentliga såväl som privata behöver 

vi höja den lägsta säkerhetsnivån. Det kräver 
myndighetsgemensamma lösningar, och se-
dan en tid tillbaka pågår ett arbete med att 
forma ett cybersäkerhetscenter som samlar 
kompetens från framför allt fyra myndighe-
ter: MSB, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen 
och FRA. 

I maj presenterade  Försvarsberedningen sin 
slutrapport. Tillsammans med delrappor-
ten Motståndskraft är den viktig för det sam-
manhållna arbetet med totalförsvarsplane-
ringen under de kommande åren. Men vi får 
inte glömma krisberedskapen. God bered-
skap för kriser är en förutsättning för att to-
talförsvaret ska fungera. Och för att stärka 
beredskapen för såväl kris som krig är hus-
hållens hemberedskap en nyckelfaktor. Där-
för är det glädjande att så många kommu-
ner deltar i den årliga krisberedskapsveckan, 
med kampanjer om hur vi kan förbereda oss 
om tillvaron skulle vändas upp och ned.

Många kommuner är också på hugget för 
att kunnat delta i den första totalförsvarsöv-
ningen på 30 år, TFÖ 2020. Men före den har 
vi andra övningar. Barents Rescue i septem-
ber kommer ha fokus på lärande med en rad 
seminarier parallellt med fältövningar, och 
det är förstås ingen tillfällighet att ett tema är 
förmåga att ge och ta emot stöd från grann-
länderna vid skogsbränder.
Jag önskar er alla en lagom varm sommar och 
håller tummen för lagom med regn också.

Tempot behöver ökas

Dan Eliasson
General direktör, MSB

LEDARE

God beredskap för 
kriser är en förut-
sättning för att 
totalförsvaret ska 
fungera.
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Efter tio år är det dags – 
MSB får en ny webbsida.

– Den får tydligare struk-
tur, modernare webbdesign 
och behovsanpassas för vå-
ra målgrupper, säger Helene 
Boqvist, projektledare.

��Webbplatsen msb.se har fun-
nits sedan myndigheten bild-
ades 2009. Den har med åren 
blivit otymplig och svårnavige-
rad för besökaren. Visst inne-
håll är numera inaktuellt, an-
nat publicerat flera gånger.

Under juni kommer den nya 
webbplatsen aktiveras efter 
drygt ett års utvecklingsarbete.

– Vi har inventerat runt 1 000 
så kallade innehållssidor och 
kvalitetssäkrat innehållet. In-
aktuell information har plock-
ats bort, texter har skrivits om 
så de är mer kärnfulla och peda-
gogiska. I kombination med vår 
nya grafiska profil tror jag be-
sökarna kommer att reagera på 
att det är luftigare och tydligare 
sidor. Det blir en bättre upple-

velse, säger Mikael Westerlund, 
delprojektledare för innehållet.

Det ska också bli lättare att 
hitta det man söker, informa-
tion med beröringspunkter 
kopplas bättre samman. Snabb-
länkar hjälper besökaren att 
hitta till MSBs övriga webb-
platser.

Bland de mer väsentliga  för-
bättringarna kan noteras:
��Webbplatsen passar alla 

plattformar, ska kunna använ-
das effektivt med mobilen.
�� Bättre sökfunktion. Sidor 

har rätt kodade rubriker med 
mera för att ge en effektiv sök-
motor. Sökningen kan filtreras 
efter modell som köpsajter har.
��Användaren behöver inte 

klicka ner så många nivåer för 
att nå sökt information. Med 
länkar och rullgardiner, som 
öppnar upp mer information, 
samlas relaterat material på 
färre sidor.
��Ökad tillgänglighet, vil-

ket är ett kommande lagkrav. 

Den som behöver uppläsning 
av text ska kunna få det, visst 
innehåll finns på lättläst svens-
ka och minoritetsspråk.

Ambitionen att bättre  ta hand 
om besökarnas förväntningar 
och underlätta kommunika-
tion kring händelser och kriser 
har påverkat uppbyggnaden av 
webbplatsen.

– Det finns behov hos mål-
grupper att veta vad MSB gör. 
Startsidan har kompletterats 
med en aktuellt-sida som ger 
en mer detaljerad bild av vad 
MSB gör just nu, säger Helene 
Boqvist.

Det är ett digert arbete 
som pågått med att bygga om  
msb.se till en modern webb-
plats. Faktum är att arbetet på-
börjats flera gånger tidigare, 
men stoppats av stora händel-
ser som exempelvis flykting-
krisen 2015.

– MSB är en myndighet där 
det händer mycket som drar 
stora resurser. Förra året var 
intensivt med framförallt de 
stora skogsbränderna, men då 
lyckades vi ändå slutföra för-
studierna, säger Mikael Wes-
terlund.

Han konstaterar att den för-
sta versionen av msb.se haft 
högt förtroende och varit upp-
skattad, som ett stort bibliotek 
med mycket kunskap.

– Men det har också varit 
svårt att hitta vad man söker. 
När det är ett viktigt verktyg är 
det också viktigt att kunna hitta 
det man letar efter.

PER LARSSON

FAKTA
��msb.se i dess hittillsvarande 

form lanserades 2009.
��Webbplatsen hade under 

2018 närmare 5,4 miljoner unika 
sidvisningar, eller nästan 15 000 
per dag. Skogsbrandssommaren 
påverkade besöksfrekvensen. 
2017 var det 4,4 miljoner unika 
sidvisningar.
�� Har över 1 000 sidor. Utbild-

ning/övning, Skyddsrum och Om 
MSB är de fasta sidor som drar 
flest besökare.
�� Den nya webbplatsen kosta-

de 1,9 miljoner kronor i förstudier, 
utvecklingsarbetet är budgeterat 
till 2,9 miljoner.

Bättre service på nya msb.se
Tydligare
”När det är ett viktigt 
verktyg är det också 
viktigt att kunna hitta 
det man letar efter.”
Mikael Westerlund, MSB

Skäl att besöka msb.se
Besökare har flera eller många 
anledningar att besöka msb.se  
– de vanligaste som anges är:
�� Söka och hämta information 

inom sitt verksamhetsområde 
36 procent
�� Information om utbildning, 

konferenser och seminarier 
33 procent
�� Hitta och tolka regler inom sitt 

verksamhetsområde 
28 procent

Så här kommer startsidan se ut på MSBs nya webbplats som publiceras inom kort. Den nuvarande har hängt med sedan starten 2009 och med tiden blivit både otymplig 
och omodern. Nya msb.se ska ge användarna bättre och snabbare service.
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MSB har inför sommaren 
upphandlat en ny förstärk-
ningsresurs, helikopter för 
skogsbrandsläckning. Under 
våren har det genomförts 
utbildningar i hur flygande 
resurser används effektivt 
vid skogsbrandsbekämp-
ning.

��Redan förra året kördes en 
utbildningsserie med fokus på 
den internationella Sitac-mo-
dellen för koordinering mel-
lan flygande resurser och en-
heter på marken. Bakgrunden 
var missnöje från de interna-
tionella piloter som deltog i 
släckningsarbetet under Väst-
manlandsbranden 2014. Ifjol 
var Försvarsmakten ensam 
på flygsidan, i år medverkade 
även MSBs helikopterresurs. 
Dessutom innehöll utbild-
ningen ett fördjupat avsnitt om 
skogsbrandssläckning från den 
nya vägledning som MSB tagit 
fram.

Avtalet med  helikopterföreta-
get om den nya förstärknings-
resursen tecknades i början 
av april. Månaden var ovanligt 
varm och torr och redan i mit-
ten av april kom de första för-
frågningarna om helikopter-
stöd. MSB satte helikoptrar i 
förhöjd beredskap i Göteborg, 
Västerås och Växjö. Helikop-
trar användes vid släckning 
av skogsbränder bland annat i 
Hästveda och Tjällmo.

– I det sto-
ra hela har det 
funkat bra. I 
Tjällmo där jag 
var fanns det 
en Sitac-kar-
ta uppritad på 
ledningsplat-
sen, berättar 
Joel Backlund, pilot på HeliAir 
Sweden.

Däremot blev det  lite gnis-
sel om den blankett som rädd-
ningsledningen skulle fylla i 
vid begäran om helikopterstöd 
från MSB. Räddningschefer-
na såg den som ett byråkratiskt 
krångel som fördröjde insat-
sen.

– Den togs inte emot så bra 
och det förstår jag för kommu-
nal räddningstjänst arbetar 
med att spara sekunder. Infor-
mationen i blanketten är rele-
vant, framförallt om man ska 

börja prioritera, men i det aku-
ta skedet räcker kontaktper-
son, kontaktuppgifter och ko-
ordinater, säger Björn Johans-
son, MSB.

Syftet med helikopter  vid en 
skogsbrand är att göra en första 
insats för att hålla nere bran-
den tills räddningstjänsten är 
på plats och göra punktinsatser 
för att släcka flygbränder och 
skydda bebyggelse.

– Helikoptern 
kan vara avgö-
rande men det 
är ni på mar-
ken som släck-
er. Det måste 
vara en nära 
samverkan. 
Undvik att de-

taljstyra besättningen – sam-
arbeta och skapa en gemensam 
målbild, säger Rickard Hansen, 
skogsbrandsexpert på MSB.

Lars-Göran 
Andersson, 
räddningschef 
i Sävsjö, är en 
av kursledar-
na och han un-
derströk vikten 
av att tänka till 
före.

– Det är en dyr och exklusiv 
resurs som vi ska veta hur den 
ska användas och inte behålla 
för länge.

Piloterna vill att någon  i led-
ningen direkt följer med upp 
för att få en överblick. Norsk 
räddningstjänst har haft till-
gång till helikopterresurs se-

dan mitten av 
1980-talet och 
håller med.

– Det ger en 
bättre uppfatt-
ning om bran-
den. Från mar-
ken kan den se 
väldigt stor ut, 
men från luf-

ten kan ni få en helt annan bild, 
säger Nils-Erik Haagenrud, 
räddningschef i Rogaland.

Kartor är viktiga och helikop-
terpiloterna vill gärna ha en Si-
tac-karta över brandområdet 
när de anländer. Och inga drö-
nare i luftrummet.

– Jag måste uttrycka min 
frustration över kartor gene-
rellt, det är det största enskil-
da problemet. Vi har alla olika 
koordinatsystem och det mås-
te enas nationellt, säger Peter 
Forslund vid Försvarsmaktens 
helikopterflottilj.

I och med MSBs nya för-
stärkningsresurs har rädd-
ningstjänsten två resurser att 
vända sig till. Försvarsmaktens 
helikoptrar har dubbelt så sto-
ra vattenbyttor men ingen be-
redskap. I dag finns ingen riktig 
samordning mellan myndighe-
terna.

– Det är inte optimalt . MSB och 
Försvarsmaktens tjänstemän i 
beredskap borde byta telefon-
nummer med varandra, säger 
Peter Forslund.

Förutom skillnaden i bered-

skap kan MSB 
prioritera och 
omdirigera 
helikopterre-
surser från en 
skogsbrand till 
en annan vid 
behov.

– Hos För-
svarsmakten är det först till 
kvarn som gäller. Vi har ingen 
befogenhet att prioritera utan 
det sker i dialog med de rädd-
ningsledare som har behov, sä-
ger Peter Forslund.

Utbildningen är ett samar-

Helikoptern är en dyr och exklusiv resurs och därför bör räddningstjänsterna veta hur den bäst används. För             att den ska bli effektivt utnyttjad har myndigheten i samarbete  med Försvarsmakten och räddningstjäns-
terna i Östra Blekinge och Sävsjö under våren genomfört sju utbildningstillfällen i effektivt nyttjande av                      flygande resurser. En övning gick ut på att placera resurser på kartan enligt Sitac-modellen.

”När vi landar ska kartan vara klar”
��Helikopterpiloterna vill se väl förberedda räddningstjänster

Förvirring
”Kartor är det störs-
ta enskilda proble-
met. Vi har alla olika 
koordinatsystem och 
det måste enas natio-
nellt.”
Peter Forslund, Försvarsmakten 

Rickard Hansen

Lars-Göran  
Andersson

Peter Forslund

Joel Backlund

Nils-Erik  
Haagenrud
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bete mellan MSB, Försvars-
makten och räddningstjänster-
na i Östra Blekinge och Sävsjö. 
Bland de inbjudna fanns flera 
representanter från länssty-
relser.

– Vi vill veta hur man går 
till väga så vi kan vara ett stöd. 
Vi behöver kunna förstå hur 
räddningstjänsten planerar 
och genomför sina insatser, sä-
ger Marcus Sjöholm, krisbered-
skapshandläggare på Länssty-
relsen i Örebro.

Helikopterresursen är ett 
första steg i MSBs arbete med 

att stärka 
skogsbrands-
beredskapen. 
Myndigheten 
har föresla-
git regeringen 
att leasa min-
dre vattensko-
pande flygplan 
sommaren 

2020 och på sikt större vatten-
skopande flygplan.

I EU pågår arbete med 
att bygga upp resurspoolen 
RescEU och Sverige har anmält 
MSBs helikopterresurs till poo-

len. Sveriges representanter i 
RescEU är Anna Henningsson, 
räddningschef Östra Blekinge 
och Nils Swartz, MSB.

– Målet är att bygga upp 
skogsbrandsresurser med flyg-
plan och helikoptrar i Norra 
Europa som ska täcka Norden, 
Baltstaterna, Tyskland och Po-
len. Om vi har en regnig som-
mar i Norden kan resurserna 
flyttas längre söderut, säger 
Anna Henningsson.

GUNNO IVANSSON

Helikoptern är en dyr och exklusiv resurs och därför bör räddningstjänsterna veta hur den bäst används. För             att den ska bli effektivt utnyttjad har myndigheten i samarbete  med Försvarsmakten och räddningstjäns-
terna i Östra Blekinge och Sävsjö under våren genomfört sju utbildningstillfällen i effektivt nyttjande av                      flygande resurser. En övning gick ut på att placera resurser på kartan enligt Sitac-modellen.

”När vi landar ska kartan vara klar”
��Helikopterpiloterna vill se väl förberedda räddningstjänster

Röda Korset samordnar 
spontanfrivilliga

MSB stärker beredskapen

MSB har gett Röda Korset 
i uppdrag att organisera 
spontanfrivilliga vid stör-
re händelser och nationel-
la kriser.

Överenskommelsen gäl-
ler 2019 och ska ses som 
en förstärkningsresurs där 
det inte redan finns andra 
lösningar.

��Vid förra sommarens 
skogsbränder togs myndig-
heterna på sängen av an-
stormningen från spontan-
frivilliga.

– För att det inte skulle bli 
en belastning för de rädd-
ningstjänster och länsstyrel-
ser som saknade etablerade 
FRG-grupper för att ta hand 
om spontanfrivilliga, skrev 
vi en överenskommelse med 
Röda Korset om att ta emot 
frivilliga som inte tillhör nå-
gon organisation. Vi har tänkt 
oss samma upplägg den här 
sommaren om det skulle be-
hövas, säger Anna Nyman, 
chef för Enheten för samord-
ning på MSB.

Överenskommelsen är ett 
första steg i en större lösning 

för frivilligsamordning.
– Helst ser vi att människor 

engagerar sig i frivilligorgani-
sationer innan någonting in-
träffar, då kommer man bäst 
till sin rätt. Men vi har sett 
att det inte är alla som vill en-
gagera sig i organisationer 
och då måste det hanteras. 
Människor som vill engagera 
sig är en tillgång och en kraft 
i samhället, säger Anna Ny-
man.

När Röda Korset kom in i 
bilden förra sommaren rådde 
en kaotisk situation. Det sak-
nades rutiner för att ta emot 
spontanfrivilliga.

– Vid större händelser finns 
ett enormt engagemang hos 
svenska befolkningen. För 
att säkerställa att det enga-
gemanget omvandlas till en 
bra hjälp behövs samord-
ning av spontanfrivilliga. 
Förra sommaren tog vi emot 
drygt 6 000 anmälningar från 
spontanfrivilliga och vi för-
medlade knappt 1 000 vidare 
till olika räddningstjänster, 
berättar Ylva Jonsson Ström-
berg, krisberedskapschef på 
Röda Korset.

Anna  
Henningsson

Sedan förra sommaren 
har MSB arbetat med att 
ytterligare stärka skogs-
brandsberedskapen, bland 
annat efter ett uppdrag 
från regeringen och efter 
erfarenhetsåterföring.

�� – Vi har genomfört en lång 
rad åtgärder och går stärkta 
in i årets skogsbrandssäsong, 
som redan är här. I år kom-
mer vi, tillsammans med ak-
törerna, att kunna möta lika 
intensiva eller mer intensi-
va bränder än vad vi gjorde 
förra sommaren. Men innan 
alla nationella resurser Sve-
rige behöver på lång sikt är 
på plats återstår en del arbe-
te, säger Anneli Bergholm Sö-
der, chef för MSBs operativa 
avdelning.

På längre sikt vill MSB till-
godose behovet av större fly-
gande resurser. MSB har före-
slagit för regeringen att Sveri-
ge bör leasa mindre skopande 
flygplan från 2020 och sam-
tidigt utvärdera de långsikti-
ga behoven av att upphandla 
större skopande flygplan.

För att Sverige redan till i 
sommar ska stå bättre rustat 
att hantera skogsbränder har 
MSB:

�� Skapat en ny förmåga att 
bekämpa bränder från luften 
genom avtal med privata he-
likopterentreprenörer. Vid 
högsta beredskapsläge kom-
mer helikoptrarna att kun-
na vara i luften inom 90 mi-
nuter. Sex av helikoptrarna 
ställs till det nya samarbetet 
rescEUs förfogande för släck-
ning i andra EU-länder.
��Ökat antalet skogsbrands-

depåer från 15 till 24 och kan 
återställa använda skogs-
brandsdepåer snabbare.
�� Stärkt förmågan att ta emot 

internationellt stöd, så kallat 
värdlandsstöd.
��Utvecklat den inriktnings- 

och prioriteringsfunktion 
som togs i bruk förra året för 
att mäkla resurser mellan 
räddningstjänster, prioritera 
MSB:s egna och internatio-
nella förstärkningsresurser 
samt ge rekommendationer 
till andra myndigheter.
��Tagit fram vägledning för 

skogsbrandssläckning och 
för eldningsförbud.
�� Stärkt samarbetet med in-

ternationella aktörer, med 
EU och de nordiska och bal-
tiska länderna
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Behövs samordnare av eftersläckning

Misslyckad släckning
��Flesta bränderna under kontroll men flammade upp igen

Ansvarig samordnare av ef-
tersläckningsarbetet, be-
slutsunderlag för avslutan-
de av insats och utbildning i 
eftersläckning behövs.
��Det är några av slutsatser-

na i Länsstyrelsen Jämtlands 
rapport om en modell för ef-
tersläckningsarbete vid skogs-
bränder.

Länsstyrelsen i Jämtland 
fick efter förra sommarens sto-
ra skogsbränder uppdraget av 
regeringen att samordna över-
lämningen av ansvaret från 
räddningstjänsterna till mark-
ägarna för eftersläckningsar-
bete, samt att överlämningen 
skedde på ett säkert sätt.

I uppdraget ingick också att 
ta fram en modell för hur efter-

släckningsarbete kan organise-
ras i områden med många be-
rörda markägare.

– Det absolut viktigaste är att 
få till en samordning av mark-
ägarnas släckningsarbete för 
att det ska bli så bra och effek-
tivt som möjligt. Behovet av 
samordning framkom både 
under Västmanlandsbranden 
2014 och skogsbränderna 2018, 
säger Sara Wickenberg, bered-
skapshandläggare på länssty-
relsen.

Med många markägare  in-
blandade blir eftersläckningen 
komplex, därför anser länssty-
relsen att en samordnare bör 
tillsättas i ett tidigt skede för 
att koordinera arbetet tillsam-

mans med markägare, rädd-
ningstjänst, försäkringsbolag 
med flera. Mandat och ansvar 
för samordnare bör göras tyd-
ligt.

Det behövs också förtydli-
ganden och riktlinjer för att 
kunna skapa en användarvän-
lig modell.

– Bland annat finns inte ef-
tersläckning definierat i rådan-
de lagstiftning, därför används 
begreppet olika hos olika aktö-
rer vilket skapar problem.

I rapporten framhålls ock-
så att räddningstjänsten redan 
under insatsen bör informera 
markägare om händelsen för 
att ge bra förutsättningar för 
eftersläckningsarbetet.

Andra förslag i rapporten:

�� Behov av ett nationellt be-
slutsunderlag som kan använ-
das när räddningsledaren av-
slutar insatsen. Beslutsun-
derlaget ska stödja väl under-
byggda beslut. I underlaget bör 
framgå vilka kriterier som ska 
vara uppfyllda för att insatsen 
ska anses rimlig att avsluta.
�� Blanketter som används i 

samband med att insats avslu-
tas behöver utvecklas till en 
skriftlig dokumentation, vilket 
blir ett stöd för markägaren i 
eftersläckningsarbetet.
�� Stort behov av utbildning för 

de som ska arbeta med efter-
släckning. Se över vad som är 
lägsta utbildnings- och kompe-
tensnivå.
��Utnyttja möjligheten att ska-

pa avtal för att nyttja skogs-
brandsflyget vid eftersläckning 
för att lättare upptäcka och 
positionsbestämma rökpela-
re. Även möjlighet att använda 
drönare bör ses över.
��Markägare bör i förväg ha en 

upprättad åtgärdsplan för ef-
tersläckningsarbete.
��Markägarträffar var under 

skogsbränderna 2018 en fram-
gångsfaktor för att ge samlad 
information.
��Rutiner för utlämning och 

insamling av materiel efter 
skogsbränder, samt säkerstäl-
la att all materiel är uppmärkt 
för att kunna återlämnas till 
ägaren.

PER LARSSON

Misslyckad släckning av 
glödhärdar och bevakning 
efteråt är den mest uppen-
bara anledningen till att 
skogsbränderna blev så sto-
ra förra sommaren.

��Den slutsatsen drar skogs-
brandsexperten Anders Gran-
ström vid SLU i Umeå som på 
uppdrag av MSB analyserat 
bränderna.

De flesta av bränderna som 
blev omfattande hade varit 
under kontroll i ett tidigt ske-
de, men glödhärdar hade inte 
släckts ordentligt utan flam-
mat upp någon dag senare. I 
några fall inte bara en gång. 
Branden har släckts, flammat 
upp, släckts igen för att återi-
gen flamma upp och dra iväg 
och växa utom kontroll. Feno-
menet är inte nytt utan har va-
rit känt i århundraden.

– Det är det absolut allvar-
ligaste problemet som måste 
åtgärdas, säger Anders Gran-
ström.

De flesta bränderna  orsaka-
des av åsknedslag. Bränderna 
i Ljusdalskomplexet startade 
14 juli. Då var det inga extre-
ma brandriskvärden. De kom 
ett par dagar senare och då tog 
bränderna fart utan att kunna 
hejdas.

– Ljusdalsbränderna var ak-
tiva i 15 dagar fram till att väd-
ret slog om och det är extremt 

länge för våra förhållanden.
Räddningstjänsterna för-

sökte med olika metoder och 
taktik stoppa bränderna. En 
var att anlägga begränsnings-
linjer utmed vägar där det fäll-
des skog och schaktades. De låg 
ibland flera kilometer bort och 
var förspilld möta enligt Anders 
Granström.

– Branden kom sällan fram 
till uppschaktade linjer. De 
drog mycket resurser att anläg-
ga och kostar nu miljoner att 
återställa.

Det gjordes skyddsavbrän-
ningar vid flera av de största 
bränderna, men resultaten va-
rierade och det visar att det är 
nödvändigt att räddningstjäns-
ten och de som utför skyddsav-
bränningarna är väl samspelta.

Enligt Anders Granström 
har allmänheten rätt till upp-
daterad och begriplig informa-
tion om pågående bränder och 
där brast det. Det krävs en en-
hetlig terminologi och de cen-
trala punkterna är: hur stort 
är brandområdet, hur stor del 
av brandgränsen är säkrad och 

vad är prognosen för nästa dag.
– Följde man nyhetsrappor-

teringen när det verkligen var 
aktivitet fick man ingen upp-
fattning om brandstorlek och 
hur mycket av brandområ-
det som var säkrat. Folk blev 
snabbt evakuerade men fick 
sen väldigt ringa information 
de följande dagarna. Vad har 
hänt mitt hus, är det nedbränt 
eller inte? Det går ut ett VMA, 
men hur länge ligger det kvar? 

Framförallt när den kritiska fa-
sen var över eller hur länge ett 
VMA gällde kommunicerad-
es dåligt, säger Anders Gran-
ström.

Att nya bränder kunnat  spridas 
en eller flera dagar efter det att 
räddningstjänsten släckt ned 
brandens öppna lågor behöver 
ägnas mer uppmärksamhet en-
ligt Leif Sandahl, skogsbrands-
expert på MSB.

– En möjlig lösning kan vara 
att vi etablerar resurser och ge-
nomför en särskild utbildning 
i hur släckning av glödhärdar 
och bevakning ska ske. En så-
dan utbildning och organisa-
tion kan i stort likna de skogs-
brandvärn vi hade avsevärt fler 
av förr i tiden eller att skogs-
bruket blir en del i detta.

GUNNO IVANSSON

De flesta bränderna sommaren 2018 orsakades av åsknedslag. Majoriteten av de stora bränderna var 
under kontroll i ett tidigt skede, men glödhärdarna släcktes inte ordentligt utan flammade upp nå-
gon dag senare. Bilden från Enskogsbranden. FOTO: ANDERS GRANSTRÖM

Anders  
Granström

Leif Sandahl
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Det började som en plan-
tering vid Jönköpings nya 
eventplats, men har vux-
it till en uppmärksammad 
skyddsmur mot bland annat 
terrorattacker. 

Kommunens höjda bered-
skap innebär spräckt budget 
och stor uppmärksamhet i 
lokala medier.

�� ”Terrormuren” – som förstås 
är ett oemotståndligt begrepp 
i de lokala medierna – sling-
rar sig utmed Rocksjön och ett 
stort grönområde vid infarten 
till centrala Jönköping. 

Platsen ska bli ett tydligare 
eventområde för kommunin-
vånarna när de exempelvis får 
tillfälle att fira sina lokala is-
hockeyspelare, och därför ville 
tekniska kontoret plantera en 
häck som skulle skärma av plat-
sen. Men projektet skulle snart 
växa rejält och bli en snackis i 
Jönköping, inte minst på grund 
av kostnaden.

—Räddningstjänsten kom 
med inspelet om att bygga en 
mur i stället, berättar Thomas 
Bergholm som är chef för tek-
niska kontoret. Det var i sam-
band med det som inträffade 
i Stockholm – förutom trafik- 
olyckor så kan det ju bli avsiktli-
ga dåd – terror var en del i detta, 
säger han och påpekar att mu-
ren också kan komma till an-
vändning om vattnet i den cen-
trala Rocksjön skulle stiga vid 
ogynnsamma omständigheter. 

Så – med 75 lastbilslass , 730 
kubikmeter kullersten från 
närområdet, började den 282 
meter långa och slingrande 
muren med en kärna av kross 
att ta form. 

”Orm” får man inte säga en-
ligt landskapsarkitekten Elin 
Eklund, men muren har en or-
ganisk form, och den ska kläs i 
gröna växter. 

”Terrormur” får man inte 
heller säga, påminner säker-
hetssamordnaren Gert Kvick, 
placerad på räddningstjäns-
ten. Han konstaterar att media 
tycker om att lyfta terrorhotet, 
men menar att det också kan 
handla om ett sjukdomsfall el-
ler en onykter förare som kör av 
vägen intill eventplatsen. 

Men så var det  kostnaden. 
Runt miljonen skulle det kos-
ta, rapporterade media inled-
ningsvis, men det stämmer inte 
enligt Thomas Bergholm på 
tekniska kontoret.

— Två miljoner skulle den 
kosta initialt men nu blir det 3,1 
miljoner, medger han. Det är 
inte rimligt att det blir 50 pro-
cent dyrare, men det här var en 
unik sak och man underskatta-
de tiden. Vi hade inte kompe-
tensen att räkna på vad det kos-
tar, och det hade inte våra kon-
sulter heller, förklarar Thomas 
Bergholm, som ändå menar att 
bygget är motiverat.

— Vi är oerhört nöjda med ut-
fallet.

Också kommunens säker-
hetssamordnare Gert Kvick 
försvarar bygget, och säger att 
den är en del i en större översyn 
av säkerheten i Jönköping.
�� Tycker du att det är befogat 

med en mur ur terrorhänse-
ende?

—Det är befogat med någon 
form av skydd för en plats där 
vi kommer att ha väldigt myck-
et människor.

JOHAN WANGSTRÖM

Häck växte till 
omdiskuterad 
”terrormur”

Skyddsmuren i Jönköping har blivit omdiskuterad och kallad ”ter-
rormuren” i lokala medier. FOTO: ANNA HÅLLAMS

Antalet utbildningsplatser 
på Grib ökar, om än i något 
långsammare takt.

Skogsbrandsutbildning 
kan bli ett tillval.

�� För Grib (grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal 
i beredskap) planerades i år 
648 platser. Det blev 768, se-
dan regeringen i budgeten 
pytsat i extra pengar till ut-
bildning.

2020 blir det 672 platser. 
Mer än det var planerat för i 
år, men mindre än det angivna 
behovet.

– Det innebär en behovs-
täckning på 88 procent. Histo-
riskt är det en mycket hög ni-
vå, säger Rolf Nordengren, bi-
trädande enhetschef på MSBs 
utbildningssamordning.

MSB har för nästa års bud-
get begärt en utökning med 27 
miljoner för grund- och vida-
reutbildningen, bland annat 
för att successivt utbilda flera 
deltidsbrandmän

Besked om budget kommer i 
höst, men verksamheten mås-
te planeras innan dess. MSB 

utökar med 12 miljoner utan 
att veta vad budgeten ger.

– Vi riskerar dessa 12 mil-
joner, för att tillgodose kost-
nadsökningar samt behovet.

En ambition att erbjuda 850 
platser 2020 och på sikt 1 000 
om året har tidigare uttalats. 
Det kräver fortsatt ökade till-
skott i budgeten.

De utbildningsplatser  MSB 
erbjuder bygger på räddnings-
tjänsternas uttalade behov. 
Ökningen är en jämförelse 
med antalet tidigare utbilda-
de, inte med tidigare erbjudna 
platser.

– De olika utbildningar-
na fylldes 2018 till 70-80 pro-
cent. En behovstäckning på 70 
procent har tidigare varit till-
fredsställande.

2018, som var första året för 
Grib, genomförde 630 deltids-
brandmän kurs 1, 315 gick kurs 
2. 

När utbildningen blivit eta-
blerad ska rimligen antalet 
deltagare på de två kurserna 
var tämligen lika. Målet är att 
erbjuda fler regionala utbild-

ningsplatser i takt med beho-
ven.

– Tidigare var filosofin att 
fylla upp kurserna, vilket är 
mer ekonomiskt. Nu är driv-
kraften att få fler utbildade. 
Då får vi acceptera att det kan 
bli fler tomma stolar.

MSB har också  som ambi-
tion att erbjuda skogsbrands-
utbildning till examinerade 
från Grib, en frivillig vecko-   
lång påbyggnadsutbildning.

– Vi har det med i budgetun-
derlaget, utbildningen kan bli 
verklighet 2021. Men då be-
hövs ett tillskott på 17 miljo-
ner, säger Rolf Nordengren.

Ett nationellt utbildnings-
stöd diskuteras också, att ge 
organiserade frivilliga någon 
form av gemensam nationell 
insatsutbildning, eller utbild-
ningsstöd

– Men det är ännu lösare i 
kanten, mer en idé.

Alla övriga grund- och vida-
reutbildningar som MSB ge-
nomför kommer 2020 att hål-
las på samma nivå som i år.

PER LARSSON

Skogsbrandsutbildning 
kan bli möjligt för deltidare

Studiecirkeln i brandbered-
skap som LRF i Sala genom-
förde kan få riksspridning.

Och det skogsbrandsvärn 
Sala-Heby satsar på har 
fått stor uppslutning.

�� – Vår cir-
kel är av-
slutad med 
gott resul-
tat. Allt stu-
diematerial 
är inskickat 
till Vuxen-
skolan cen-
tralt, vilket 
gör det möj-
ligt att vi får en rikstäckande 
studiecirkel med genomarbe-
tat material, säger lantbruka-
ren Håkan Johansson.

Tjugofyra7 skrev i förra 
numret om Håkan Johans-
sons initiativ att öka brandbe-
redskapen bland lantbrukare 
och andra markägare. Dels för 
att höja egna kompetensen, 
dels för att vid behov kunna 
bistå räddningstjänsten.

– Vi har inte ryckt ut än, 
men när markbränderna bör-
jade i april ringde kommu-
nalrådet och bad oss aktivera 
höjd beredskap. Då blev man 
lite stolt.

Studiecirkeln avslutades 
med övning där LRF-med-
lemmarna fick pröva sin ut-
rustning tillsammans med 
räddningstjänsten på dess öv-
ningsfält.

– Och nu är materielen 
kompatibel, det var den inte 
tidigare.

Ett skäl till det  är att Håkan 
Johansson fick kontakt med 
Bert Solberg på MSB som bis-
tod med övertalig utrustning 
från tidigare insatser. Det kom 
grenrör, strålrör, slang och två 
mindre pumpar till Sala.

– Lätt att stötta sådan verk-
samhet och sådan entusiasm, 
säger Bert Solberg.

– Nu har vi två beredskaps- 
släp med fungerande släck-
system. Fantastiskt och all he-
der åt Bert som trodde på vårt 

projekt, säger en glad Håkan 
Johansson.

Tomas Aldén , en annan lant-
brukare och även deltids-
brandman, tog initiativ till att 
starta ett skogsbrandsvärn. 
Gunnar Svendsen, operativ 
chef vid räddningstjänsten 
Sala-Heby, tände på idén.

Förhoppningen var att 40-
50 personer skulle ansluta sig.

– Vi har nu cirka 60 perso-
ner som ingår i värnet. De är 
otroligt intresserade och vi får 
se hur det fungerar skarpt när 
vi behöver dem, berättar han.

Gruppen har fått en  kor-
tare  teoretisk och praktisk ut-
bildning i skogsbrand, försetts 
med arbetskläder och har tim-
lön enligt Rib-avtal vid inkall-
ning.

– De flesta har dessutom 
motorsågsvana och många 
har terränghjulingar som kan 
tas med när vi påkallar det.

PER LARSSON

Håkan Johansson

Stort intresse för LRF-cirkel 
och skogsbrandsvärn
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Det råder i stort politisk samstämmighet om att 
förslagen i räddningstjänstutredningen ska ge-
nomföras. 
– Vi vet att det behövs tydligare krav på system-
ledning. Det finns ingen ursäkt för små kommu-
ner att inte ingå i ett större system redan idag. Min 
uppmaning är att vänta inte på ny lagstiftning, den 
kommer och det kommer att bli krav.
��Det sa inrikesminister Mi-

kael Damberg (s) under en pa-
neldiskussion vid Brand 2019 
i Stockholm. Beatrice Ask (m) 
beklagar att en proposition 
inte redan lagts.

– Vi hade gärna fattat beslut 
om räddningstjänstutredning-
en innan sommaren. Men ef-
tersom vi tillsatte skogsbrands-
utredningen med samma utre-
dare och han delvis ändrade i 
de förslag han lagt i förra utred-
ningen så tycker inte jag det är 
seriöst att först ändra lagstift-
ningen innan sommaren för att 
förändra efter sommaren, sä-
ger Mikael Damberg.

Enighet råder också om att 
på både kort och lång sikt är 
kompetens och rekrytering vik-
tigaste frågorna för räddnings-
tjänsten. Efter skogsbränderna 
har mycket handlat om att stär-
ka MSBs resurser.

– Vi tappar det kommunala 
perspektivet, det blir så mycket 
fokus på vad staten gör när den 
stora förmågan ligger i kommu-
nernas räddningstjänster. Vi 
måste se till att alla kommuner 
tar ansvaret fullt ut men också 
samarbetar och klarar samver-
ka med varandra. Det ger den 
stora effekten, säger Mikael 
Damberg.

Magnus Wallin, räddnings-
chef i Norrtälje, håller med om 
att fokus ska ligga på den kom-
munala nivån.

– Det är väldigt lätt sitta  och 
vänta på vad staten ska göra. 
Vi behöver ingen ny lagstift-
ning för att ansluta oss till sys-
temledning. Inte heller för att 
vi ska samverka och leda stör-
re insatser; vi behöver ingen ny 
lagstiftning för att bli bättre på 
personalförsörjning.

Enligt Beatrice Ask tar in-
te alla kommuner sitt ansvar. 
Storstadsområden och kärn-
kraftskommuner ligger på 
framkant. Hos övriga händer 
det alldeles för lite.

– Då tror jag att tydlighet 

med vad man förväntas åstad-
komma är viktigt. Jag har hört 
att i små kommuner som går in 
i ett förbund blir det mentalt 
att lokala politiker lämpar över 
till förbundet och ingen känner 
ägaransvar. Det har gjort att en 
del räddningstjänster hamnat 
i dvala och ingen känner att de 
behöver stoppa in pengar. In-
vesteringsbehoven är stora och 
det sköter inte förbunden så 
bra idag, säger Beatrice Ask.

Det finns också områden  där 
räddningstjänsten saknar 
”muskler”.

– Till exempel tågen i Värm-
land som ställer till det stup i 
kvarten genom gnistbildningar. 
Det beror på att man inte ren-
sar banvallarna ordentligt och 
att företagen som kör tågen up-
penbarligen inte har något an-
svar trots att de tuttar på sko-
gen stup i kvarten. Nån måste 
tala om att nu får det vara nog.

När det gäller personalför-
sörjning förväntar hon sig att 
regeringen fixar problemen för 
deltiden.

– Det måste bli stopp för kor-
kade försäkringsregler och an-
nat som gör att det inte upp-
muntras och underlättas för 
folk att vara deltidsbrandmän. 
Det andra är frivilliga insatser. 
Man får panik när man hör att 
folk som frivilligt bekämpat en 
brand i 15 timmar ska förmåns-
beskattas för att nån kommit 
med smörgås.

Under sina ett och ett halvt år 
som gd för MSB har Dan Elias-
son rest runt och träffat många 
räddningstjänster.

– Jag blir imponerad av en-
gagemanget. Man har fantas-
tiskt duktig personal men inte 
organisatoriska förutsättning-
ar för att göra ett tillräckligt bra 
jobb. Vi fick alla beröm för hur 
bränderna hanterades i som-
ras, men jag är inte så våldsamt 
imponerad över systemet som 
helhet. Vi är fortfarande för 
svaga runt om i landet.

Även om det råder politisk 
samstämmighet innehåller 
räddningstjänstutredningen 

vad Mikael Damberg kallar ”ba-
lanspunkter”.

– Den viktigaste som jag upp-
fattar det kanske kring MSBs 
roll, relationen till länsstyrel-
serna men också kommuna-
la självstyret gentemot andra 
aktörer. Jag tror förra somma-
ren hade betydelse där MSB tog 

ett steg framåt och fick ganska 
mycket beröm också från kom-
munerna. Den frågan uppfat-
tar jag inte är lika känslig läng-
re. Nu har vi ett system med he-
likoptrar och beslut om priori-
tering kan inte en lokal eller re-
gional aktör ta. Det måste också 
finnas ett nationellt perspektiv.

Arbetet för jämställdhet  och 
mångfald i räddningstjänsten 
går trögt och moderatorn Jan 
Wisén undrade om politikerna 
är beredda att peka med hela 
handen.

– Jag tror inte på tvång, men 
man är ju blind och döv om man 

Inrikesminister Mikael Damberg fick frågan om det kommer att hända nåt med 112-utredningen.     – Den                               utredningen kommer det nog inte att hända så mycket med. Annars hade det redan gjort det. Det fanns 
förväntningar om att vi skulle riva upp allt och göra om, men vi måste göra det där lite varsamt för det är                             en väldigt viktig verksamhet som inte får gå snett. Vi kommer att återkomma. FOTO: EVA DALIN

Vänta inte - systemled ning blir krav

Inget ansvar
”Företagen som kör 
tågen har uppenbarli-
gen inte något ansvar 
trots att de tuttar på 
skogen stup i kvarten. 
Nån måste tala om att 
nu får det vara nog.”
Beatrice Ask (m) 

Kunna prioritera
”Det måste också  
finnas ett nationellt 
perspektiv.”
Mikael Damberg, inrikesminister 
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inte begriper att man måste an-
vända sig av hela rekryterings-
basen. Det tror jag kommer 
med yngre chefer som ser det 
som en självklarhet, säger Beat-
rice Ask.

– Jag har svårt att se vilket 
legalt verktyg vi har eftersom 
det här är en kommunal verk-
samhet. Min erfarenhet är att 
ingenting kommer att hända 
förrän ledningen sätter tuffa 
mål som tidsätts och utvärde-
ras. Beatrice Ask har helt rätt, 
ni kommer inte att klara rekry-
teringen om vi är så smala som 
vi är i basen idag, säger Mikael 
Damberg.

Trots brister är det ingen 
som tror på förstatligande av 
räddningstjänsten.

– Däremot måste  tillsynsfrå-
gan tas på allvar. Staten har nå-
gon form av ansvar för att se 
till att den lokala nivån tar sitt 
ansvar. Där ser det väldigt oli-
ka ut och man kan ifrågasät-
ta om tillsynen är tillräckligt 
kraftfull. Staten har ansvaret 
att säga att det här är en av de 
arbetsuppgifter kommunerna 
har och ska ta.

Han gav också besked om den 
nästan bortglömda 112-utred-
ningen.

– Den utredningen kommer 
det nog inte att hända så myck-
et med. Annars hade det redan 
gjort det. Vi vill ta ett omtag och 
kommer att titta på det lite dju-
pare. Det fanns förväntning-
ar om att vi skulle riva upp allt 
och göra om, men vi måste göra 
det där lite varsamt för det är en 
väldigt viktig verksamhet som 
inte får gå snett. Vi kommer att 
återkomma.

GUNNO IVANSSON

Inrikesminister Mikael Damberg fick frågan om det kommer att hända nåt med 112-utredningen.     – Den                               utredningen kommer det nog inte att hända så mycket med. Annars hade det redan gjort det. Det fanns 
förväntningar om att vi skulle riva upp allt och göra om, men vi måste göra det där lite varsamt för det är                             en väldigt viktig verksamhet som inte får gå snett. Vi kommer att återkomma. FOTO: EVA DALIN

Vänta inte - systemled ning blir krav Styr Helsingborg 
med Instagram
 När han kom till Helsing-
borgs stad som kom-
mundirektör möttes Pal-
le Lundberg av en lat, fet 
självgod katt.

Med hjälp av Instagram 
satte han fart på den mät-
ta katten.

�� – Jag lägger nog nästan 
en arbetsdag i veckan på 
Instagram. Det är en av mina 
absolut viktigaste arbetsupp-
gifter. Jag gör väldigt mycket 
verksamhetsbesök där jag le-
tar efter mycket duktiga med-
arbetare som gör så som vi 
vill att de ska göra i Helsing-
borg. Jag vill lyfta upp dom så 
alla ser det. Sätter man ljus på 
sånt beteende man vill ha i en 
organisation så kommer det 
att sprida sig i hela organisa-
tionen.

När Palle Lundberg  kom till 
Helsingborgs stad som kom-
mundirektör 2011 tyckte han 
sig möta en lat katt.

– Jag upplevde att det inte 
fanns en tillräckligt stark ut-
vecklingskraft i organisatio-
nen. Då funderade jag vad var 
det som gjorde att man inte 
kom loss i Helsingborg?

Den största utmaningen i 
organisationer är inte ekono-
min.

– Jag menar med bestämd-
het att den absolut största ut-
maningen vi har i offentli-
ga organisationer är felräds-
la. All utveckling förutsätter 
misstag. Det är i lärdomarna 
från  misstagen som utveck-
lingskraften finns.

Organisationer som gör 
mycket misstag i det lilla är 
organisationer i stark utveck-
ling. Organisationer som ald-
rig gör misstag står ofta gan-
ska still enligt Palle Lundberg.

– Vi har dragit det så långt i 
Helsingborg att vi varje år ger 
en utmärkelse till årets bäs-
ta misstag. Det är inte själva 
misstaget vi vill belöna utan 
lärdomen i misstaget.

Det första han såg till  var att 
staden lade grunden för allt 
utvecklingsarbete, tog fram 
en tydlig målbild för hela or-
ganisationen.

– En av våra huvudstra-
tegier har varit att inte ha så 
mycket strategier och planer. 
Vi försöker ta bort alla doku-
ment som fullmäktige ska ta 
men som ingen läser. I stäl-

let utveckla 
en kultur där 
man testar 
och gör lär-
domar.

Mantrat 
är våga testa, 
framför allt 
gör!

– Normalt gör man en för-
studie, tar fram riskanalyser 
och jobbar med det i ett år 
och sen är allt engagemang 
borta. Så jobbar vi inte i Hel-
singborg. Vi går rakt på, tes-
tar i liten skala och justerar 
på vägen. Blir det inte bra av-
vecklar vi. Blir det bra skalar 
vi upp.

Trots alla förändringar 
tycker Palle Lundberg att ut-
vecklingen går för sakta.

Lösningen är att  bättre ta till-
vara invånarnas och medar-
betarnas engagemang och 
förmågor genom satsning på 
tillitsbaserad styrning.

– Vi tar bort nästan all 
skriftlig rapportering, de 
tjocka luntorna som ingen 
läser. I stället har vi bra och 
skarpa verksamhetsdialoger 
där vi verkligen följer upp att 
man levererar det man kom-
mit överens om.

Ledarskapet ska gå från 
kontroll på allt till koll på det 
riktigt viktiga. Samtidigt in-
förs nya arbetssätt, man ska 
sätta samman tillfälliga ar-
betsgrupper från olika nivåer. 
Allt ska inte behöva gå upp till 
högsta chefen.

– I stället för att instruera 
och följa upp handlar det till-
litsbaserade ledarskapet om 
att utifrån en tydlig målbild 
inspirera och utmana sina 
medarbetare och sedan stödja 
dom så att de kan lyckas. Det 
är det jag gör med Instagram, 
jag är ute och sätter ljus på 
sånt jag vill ska växa.

Med sitt engagemang har 
han fått kommunen att spän-
na bågen och 2022 ska Hel-
singborg vara en av Europas 
mest innovativa städer.

Inte felrädda
”I Helsingborg ger 
vi varje år en utmär-
kelse till årets bästa 
misstag.”
Palle Lundberg, kommundirektör 

Palle Lundberg

9BRAND 2019JUNI 2019TJUGOFYRA7 · #42



Eftersom det är klent med jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten är den heller inte effektiv. Den slutsatsen drar en intern ut-
värdering av MSBs mångfaldsarbete. Utvärderingen, som Mona Pütsep, MSB, presenterade, ifrågasätter om MSB ska samarbeta med 
räddningstjänster som inte har ett aktivt mångfaldsarbete. FOTO: EVA DALIN

Gjorde halva 
Lia som docka
Praktikperioden är en ne-
gativ upplevelse för många 
SMO-studerande. Sexuel-
la trakasserier förekommer 
och ibland är arbetsuppgif-
terna meningslösa.

�� – Är det så 
vi tar hand 
om våra kom-
mande med-
arbetare? Det 
är skämsmös-
sa på, säger 
Ann-Helene 
Augustsson, 
Räddnings-
tjänsten Storgöteborg.

Nätverket jämställd rädd-
ningstjänst (NJR) byter värd-
skap varje år och 2019 har 
Räddningstjänsten Storgöte-
borg uppdraget. De har valt att 
fokusera på SMO-studenters 
första viktiga möte med rädd-
ningstjänsten under Lia-peri-
oden (Lärande i arbete).

– Det ska präglas av jäm-
ställdhet, tillit, likabehandling, 
normmedvetenhet och skapa 
nyfikenhet. Vad är det som bris-
ter, hur kan vi göra det bättre? 
säger Ann-Helene Augustsson.

De har träffat ansvariga på 
MSBs skolor, alla Lia-studenter 
när de gjort sin långa Lia-prak-
tik och frågat dem hur det har 
varit.

– Jag kan säga att det var in-
te roligt att höra. Hur många 
skickar ett välkomstbrev till 
studenten som ska komma? Ett 
välkomstbrev som säger vem 
som tar emot, vart man ska gå 
och vilken tid. Jättemånga vis-
se inte ens vart de skulle gå.

Det finns varken  omklädnings-
rum eller kläder i rätt storlek. 
Arbetsuppgifterna är knappast 
meningsfulla. Ann-Helene Au-
gustsson läste upp några citat, 
bland annat:

”Den mest avancerade ar-
betsuppgiften jag fick under 
min Lia var att stega upp he-
likopterplattan för att se om 
den fick plats att landa. Resten 
av Lia fick jag gå bredvid och se 
på.”

”Jag användes som docka un-
der övningar under halva min 
Lia-period.”

– Man är där inte en dag ut-
an många veckor för att få bäs-
ta möjliga mottagande av rädd-
ningstjänsten och så berät-
tar studenten att jag användes 
som docka. Det kommer vi att 
jobba med i år. Vi ska ta fram 
verktyg för räddningstjänster-
na i Sverige för ett professio-
nellt bemötande så att vi får en 
mer jämställd räddningstjänst, 
Ann-Helene Augustsson.

Trögt för mångfald
��Ska MSB samarbeta med ojämställda kommuner?

 Det finns en ökad förstå-
else för ökad jämställdhet 
och mångfald i räddnings-
tjänsten. Frågorna har nor-
maliserats, väcker inte så 
stora känslor.

Men trenden är svag och 
eftersom räddningstjäns-
ten inte är jämställd är den 
inte heller effektiv.

��Den slutsatsen drar en in-
tern utvärdering av MSBs 
jämställdhets- och mångfalds-
arbete de senaste tre åren. Ut-
vecklingen går långsamt och 
utredningen anser att MSB 
bör ta sig en funderare på om 
man ska samarbeta med rädd-
ningstjänster som inte har 
ett aktivt jämställdhets- och 
mångfaldsarbete.

– Precis som vi tänker med 
miljöarbete, vill vi jobba med 
aktörer som inte är miljöcerti-
fierade? Vill vi lyfta räddnings-
tjänster som alla vet att de bryr 
sig inte så mycket om jäm-
ställdhet och mångfaldsarbe-
te? säger Mona Pütsep, MSB, 
som lett utvärderingen.

Idag är andelen kvinnor in-
om heltid 5 procent och 6,5 
procent på Rib-sidan.

– Om än långsamt går det 
framåt och en bidragande or-
sak är SMO-utbildningen. Se-
naste åren har varit inrikta-
de på kommunikation. Che-
fer och politiker har varit pri-
mär målgrupp för att förändra 
räddningstjänsten, säger Erik 
Flink, MSB.

Utvärderingen har  gått igenom 
skolornas arbete och konstate-
rar att med enskilda undantag 
är lärarna inkluderande och 
har en tillräcklig förståelse 
för vikten av jämställdhet och 
mångfald. Studerande tyck-
er att kulturen på skolan är fri 
från kränkningar, sexuella tra-
kasserier och diskriminering-
ar medan lärarna säger att det 
förekommer. Skolan tillhan-
dahåller ergonomisk utrust-
ning som passar alla. Däremot 
är de flesta kläder anpassade 
för normalstora män.

MSBs satsning på beslutsfat-
tare och politiker, bland annat 

genom politikerseminarier, 
har gett klent resultat.

– Det är många kommuner 
som inte deltar. Vi kan inte på 
nåt sätt se att politiker stödjer 
eller styr mot ökad jämställd-
het och mångfald, säger Mona 
Pütsep.

En satsning är Nätverket 
jämställd räddningstjänst 
(NJR) som fått fler  medlem-
mar.

– Många medlemmar är pas-
siva, vi betalar vår medlemsav-
gift sen är vi fria från det här. 
De aktiva säger att de har ett 
utbyte mellan varandra och 
fått ökad kunskap. Men man 
kan inte säga att det skett gene-
rellt i och med att utbytet sker 
framförallt mellan några akti-
va medlemmar.

Utvärderingen bedömer 
att bilden av vem som kan bli 
brandman har nyanserats till 
viss del som en effekt av MSBs 
och kommunernas gemen-
samma arbete. MSBs inrikt-
ning på lång sikt är en effekti-
vare räddningstjänst, mottag-
ligt klimat och att räddnings-

tjänsten speglar samhället.
– I betänkandet En effek-

tivare kommunal räddnings-
tjänst sägs att jämställdhet och 
mångfald är en del i en effek-
tiv räddningstjänst och därför 
har vi satt rött för det målet. Vi 
har inte en effektiv räddnings-
tjänst för vi har inte stor mång-
fald.

Signalerna är  motstridiga och 
därför anser inte utredningen 
kunna bedöma om klimatet är 
mottagligt eller inte.

– Räddningstjänsterna säger 
att förståelsen för jämställdhet 
och mångfald har ökat och att 
frågan normaliserats. Det bor-
de innebära ett mottagligt kli-
mat. Samtidigt säger lärarna 
på skolorna att i stort sett i var-
je klass berättar studerande 
vid utvärderingen av Lia-pe-
rioden att de blivit utsatta för 
sexuella trakasserier eller dis-
kriminering. Det är absolut in-
te ett mottagligt klimat, säger 
Mona Pütsep.

GUNNO IVANSSON

Ann-Helene  
Augustsson
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Frivilliga brandmän med 
hög status, det ger helt an-
dra resurser i Tyskland än i 
Sverige.

– De skickas på svåra larm 
som terrorhändelser, al-
la frivilliga rökdyker, säger 
Frank Skorupa, sektionschef 
vid räddningstjänsten i Ro-
stock.

��Via ett utbytesprogram job-
bade Frank Skorupa 2016 i två 
månader vid Katarina brand-
station i Stockholm. Han för-
vånades över att en brand på 
Södermalm tog tio timmar att 
släcka, lång tid för Skorupa.

Det utmynnade i en jämfö-
relse länderna emellan.

I Tyskland existerar inte del-
tidsbrandmän. Däremot är fri-
villiga brandmän en minst sagt 
betydande resurs. Det finns i 
landet 44 500 heltidsbrand-
män och drygt en miljon frivil-
liga. 

Omräknat på  befolkningsun-
derlag går det cirka sju tyska 
brandmän på en svensk. Eller 
en tysk brandman per 80 invå-
nare, i Sverige en brandman på 
över 500 invånare.

– Och de frivilliga finns inte 
bara på landsbygden. Berlin har 
57 frivilligstationer, 20 av dem 
är kombinerade med yrkes-
stationerna. En gång i veckan 
kallas de frivilliga in tre timmar 
som förstärkning, vilket ger öv-
ning, säger Frank Skorupa.

Några fler exempel: 
��München, med ungefär sam-

ma befolkning som Storstock-
holm, har 800 frivilliga förde-
lade på 21 stationer. Intresset 
är så stort att anställningsstopp 
råder för tillfället. 
��Hamburg har fler frivillig- 

än heltidsstationer, totalt 86 
stationer strategiskt placerade 
med ambition att vara på ska-
deplats inom åtta minuter.
�� I Rostock finns cirka 300 

heltidsbrandmän på tre sta-
tioner, 190 frivilliga på fem sta-
tioner. Bygge av sex nya frivil-
ligstationer planeras.
��Delstaten Schleswig-Holste-

in har totalt 1 342 frivilligkå-
rer med 49 000 brandmän, ett 
snitt på 36 brandmän per kår.

För att få jobba som  frivillig 
brandman krävs 70 timmars 
grundutbildning, plus 80 tim-
mar de närmaste två åren.

– Hos oss i Rostock har de 
träning två timmar, en gång i 

veckan. Specialträning genom-
förs under helgerna. 

Frivilliga brandmän har ing-
en ersättning, men behåller sin 
lön när de larmas eller övar på 
arbetstid. Utanför arbetstid 
gäller ren frivillighet.

– Det får inte vara någon 
nackdel att vara frivillig. Ar-
betsgivaren måste enligt lag 
släppa iväg personal vid larm 
och får ersättning av kommu-
nen för motsvarande tid som 
brandmannen är frånvarande.

Staten stöder  frivillighet-
en och köper bland annat in 
brandbilar som fördelas ut i 
kommunerna. Ett annat lag-
krav är att det krävs heltids-
kår vid befolkning över 80 000, 
normalt har orter över 40 000 
heltidskår.
�� Eftersom frivilliga är just fri-

villiga, hur kan man garantera 
att tillräckliga resurser rycker 
ut på larm?

– Jag har aldrig hört talas om 
att frivilligkårerna inte kun-
nat rycka ut. Om det skulle in-
träffa behöver vi byta system. 
Är det större händelser larmas 
fler närliggande stationer efter 
behov.

Rekryteringen av frivilli-
ga brandmän går till 90 pro-
cent via ungdomsbrandkårer-
na som är en stor verksamhet 
i Tyskland. Ungdomskårerna 
har 260 000 medlemmar, va-
rav 60 000 är tjejer.

– Det är ett starkt system, 
jag är inte orolig för framtiden. 

Men det är konkurrens om ung-
domarna, så numera startar vi 
verksamhet redan vid sex år. 
Vid tio år kan barnen gå med i 
ungdomskåren.

De frivilliga  brandmännen är 
en central del i samhället, del-
tar i många lokala arrange-
mang. Frivilligheten totalt är 
stor i landet med 1,8 miljoner 
engagerade. Utöver en mil-
jon brandmän är exempelvis 
400 000 engagerade i Röda 

korset, 83 000 hos statliga civil-
skyddsorganisationen THW.

Tilliten till frivilligheten 
som resurs är stor, konstaterar 
Frank Skorupa.

– Våra frivilliga är bra träna-
de, det finns inga diskussioner 
om vilka uppgifter de får utfö-
ra. Förra sommaren skickade 
vi 52 brandmän till Sverige för 
att hjälpa till under skogsbrän-
derna – 50 av dem var frivilliga.

PER LARSSON

Frivilliga ger Tyskland  
1 miljon brandmän

Hamburg, Tysklands näst största stad med runt 2 miljoner invå-
nare, har avsevärt fler stationer med frivilliga än heltidsbrand-
män. Det finns 17 heltidsstationer och 86 stationer med frivilliga 
brandmän strategiskt utplacerade.

Kapacitet
”Förra sommaren 
skickade vi 52 brand-
män till Sverige för att 
hjälpa till under skogs-
bränderna – 50 av dem 
var frivilliga.”
Frank Skorupa, sektionschef,  
räddningstjänsten Rostock

Frank Skorupa redogjorde för den ställning som frivilliga brandmän har i Tyskland och att beredskapen inte skulle klara sig utan dem. Moderatorerna Elisabeth Andrén 
och Erik Flink lyssnar.  FOTO: EVA DALIN
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Omöjligt korta deadlines 
och orealistiska mål.

Två ingredienser för att 
utveckla och ta steg framåt 
med organisationen, anser 
Marcus Wallén, brandman i 
Norrtälje.

�� – Korta deadlines är inte för 
att stressa personalen, mer för 
psykologisk effekt. Och vi får 
snabbare veta om vi har rätt 
kompetens, med långa deadli-
nes kan vi ha förlorat månader.

– Orealistiska mål är roligare, 
folk blir nyfikna och man får in 
energi. Vi får bli nöjda med det 
vi gör, men då också acceptera 
att vi inte hänger med. Vi mås-
te framåt, säger Marcus Wallén.

Filosofin är samlade erfaren-
heter, mycket av dem från tiden 
hos spelutvecklaren King där 

Marcus Wallén var en av ledar-
na när spelet Candy Crush ut-
vecklades från ett spel i mäng-
den till formidabel succé. Före-
taget såldes senare för 50 mil-
jarder kronor.

– Vi gick från 80 till 2 000 an-
ställda på två år, anställde två 
personer om dagen, sju dagar i 
veckan. Och vi gjorde det med 
bibehållen kultur.

Ha kul på jobbet  och välkomna 
nya, var nycklar. En del av re-
ceptet var också, enligt Marcus 
Wallén, stort involverande av 
personalen.

– Upplever ibland att per-
sonalen på sin höjd får besked 
via mejl när någon rekryte-
rats. Vänd på det. Låt medarbe-
tarna göra första intervjuerna. 
När jag kom in i bilden var det 

sjätte intervjun, rekryteringen 
egentligen klar. Startsträckan 
att komma in i jobbet blev kor-
tare, eftersom de nya redan var 
bekanta med oss.

Familjen Wallén beslutade 
så småningom att lämna Lon-
don och flytta hem till Sverige. 
De bosatte sig på Väddö, Mar-
cus blev brandman, och har va-
rit delaktig i Norrtäljes lyckade 
rekrytering av deltidsbrand-
män där antalet sökande ökat 
med 250 procent.

För att fortsätta utvecklas 
krävs förändring, framhåller 
Marcus Wallén. Utveckling ett 
måste för att inte hamna efter, 
det gäller även räddningstjäns-
ten.

– Att ändra är svårt, det blir 
friktion. Men om man har bra 
riktningar får man resultat. 

Och det är inte vi ledare som 
ska komma på saker, vi ske ge 
förutsättningar.

För Marcus Wallén kokar  led-
arskap ner till förtroende och 
tillit – jobba med transparens, 
tydlighet och vara motiveran-
de.

– Morot, piska och kontroll 
fungerade vid löpande bandet, 
men är inte motiverande. Det 
handlar om att skapa en miljö 
där personalen kan verka i lugn 
och ro, jag hanterar kaoset. Det 
kan gå till så att ledningen be-
slutar om åtta prioriterade sa-
ker som ska göras, teamen får 
själva besluta vad av det de ska 
göra de närmaste veckorna. Sen 
kommer de tillbaka och levere-
rar, oftast mer än de ska.

PER LARSSON

Reservare inom räddnings-
tjänsten – en god idé an-
ser Fredric Jonsson, bered-
skapsdirektör i Jönköpings 
län.

– En förstärkning som 
skulle kunna användas bå-
de vid höjd beredskap och 
vid andra speciella tillfällen 
som fjolårets skogsbränder.

�� Fredric Jonsson konstatera-
de att en bit in på 2000-talet ut-
bildades räddningsmän inom 
civilplikten, samtidigt lämnar 
fullt utbildade deltidsbrand-
män av olika orsaker sina upp-
drag.

De bör ses som en resurs, 
tyckte Fredric Jonsson.

– Det är lite märkligt om vi 
diskuterar att utbilda nya ci-
vilpliktiga, men inte att få med 
de som redan är utbildade och 
har erfarenhet.

Förslaget lyftes under en dis-
kussion kring höjd beredskap 
på Brandkonferensen. 

Det framkom också tydligt 
 att det under pågående krigs-
placering kan bli huggsexa om 
personal.

– För oss var det ett uppvak-
nande. När vi började krigspla-
cera var en stor del av persona-
len redan placerad inom För-
svarsmakten, sade Anna Hen-

ningsson, räddningschef i Öst-
ra Blekinge.

– Kommunerna kommer 
in lite senare, myndigheter 
har redan krigsplacerat. Del-
tidsbrandmän kan redan va-
ra krigsplacerade i exempel-
vis hemvärnet, och det kan bli 
svårt att bemanna sin krigsor-
ganisation. Här bör kontinu-
erliga dialoger ske om var per-
soner gör mest nytta, sade Per 
Larsson, utredare på MSB.

Anders Kallin, Försvarsmak-
ten, var klar över konkurrensen 
om personal:

– Vår syn är att man gör bäst 
nytta där man verkar normalt.

Centrala myndigheter  och 
länsstyrelser ligger före kom-
munerna i totalförsvarsplane-
ringen. En vägledning för ska-
pande av krigsorganisation och 
krigsplacering finns för dem, 
inom kort kommer en liknande 
anpassad för kommunal verk-
samhet.

– Vägledningen har fo-
kus på kontinuitetsplanering 
och insatsprioriteringar, sade 
Claes-Håkan Carlsson, MSB.

Prioritering kan som en yt-
tersta konsekvens innebära att 
räddningstjänsten, under höjd 
beredskap, tvingas välja bort 
livräddning till förmån för stör-
ningar i viktiga försörjningssys-
tem.

– Att vi får prioritera ner var-
dagsbruset är jag övertygad om. 
Ska vi få stöttning av civilbe-
folkningen, att den förstår våra 
prioriteringar, har vi en lång in-
formationsresa att göra så vi in-
te får en kris i krisen, sade Anna 
Henningsson.

Länsstyrelserna ska  stöd-
ja kommunerna, har ett sam-
ordningsansvar. Samtidigt ska 
länsstyrelserna göra tillsyn un-
der höjd beredskap.

– Vi har dilemmat att reger-

ingen startade återtupptagan-
det av totalförsvarsplanering-
en 2015, men fortfarande sak-
nas styrningar. Ska vi följa la-
gen eller vänta på regering-
en? Kan vi börja tillsyna enligt 
räddningstjänsten under höjd 
beredskap (Ruhb) så vi syre-
sätter systemet? sade Annika 
Löfgren Lundqvist, samordna-
re vid länsstyrelsen i Västra Gö-
taland.

Anna Henningsson såg en 
annan fråga för tillsynen:

– Vi har som räddnings-
tjänstförbund svårare att kom-
ma åt de ekonomiska medel 
som tillförs kommunerna. Ur 
ett tillsynsperspektiv skulle 
man önska se var medlen ham-
nar. Jag tror inte många klarar 
av Ruhb utan de medlen.

Henrik Larsson,  enhetschef på 
MSB, framhöll att räddnings-
tjänsterna bör se Ruhb som 
en resursförstärkning, inte ett 
problem.

– Och jag tror man ska börja 
med insatsplanering för de vik-
tigaste områdena, skapa någon 
form av resurs- eller kontinu-
itetsplanering. Personalen är 
den viktigaste resursen, att vä-
ga befattningarna vid krigspla-
cering är viktigt.

PER LARSSON

Utveckling kräver förändring
��– Orealistiska mål är roligare, folk blir nyfikna

Från spelbranschen till rädd-
ningstjänsten, skilda världar 
för Marcus Wallén.

Reservare inom räddningstjänst?

Redan utbildade borde vara en resurs, likt reservofficerare i För-
svarsmakten, tyckte Fredric Jonsson, länsstyrelsen i Jönköping, 
när totalförsvaret diskuterades med bland andra Anna Hennings-
son, Östra Blekinge.  

Rutin
– Det är lite märkligt 
om vi diskuterar att 
utbilda nya civilplik-
tiga, men inte att få 
med de som redan är 
utbildade och har erfa-
renhet.
Fredric Jonsson, beredskapsdirektör, 
Länsstyrelsen Jönköping

12 BRAND 2019 JUNI 2019 TJUGOFYRA7 · #42



Brister i kunskap om hur Ra-
kelsystemet används ef-
fektivt, konstaterades i ut-
redningen efter förra årets 
skogsbränder.

I vår har MSB haft infor-
mationsträffar med landets 
räddningstjänster.

�� – Det kom lite tätt in på som-
maren, men bra med informa-
tion. Att inte överbelasta Raps 
är kanske det viktigaste bud-
skapet, säger Patrick Lundwall, 
larmchef vid Bergslagens rädd-
ningstjänst.

Hur talgruppen Raps (ge-
mensam för räddningstjänst, 
ambulans, polis och SOS) ska 
användas och hur samtal i Ra-
kel belastar basstationerna var 
de frågor som gav mest diskus-
sion vid en träff i Karlstad med 
räddningstjänster från Värm-
lands och Örebro län.

– Jag har fått höra att rädd-
ningstjänster använder Raps 
som sin talgrupp. Raps är i 
grunden för samverkan mellan 
blåljusorganisationernas led-
ningsfunktioner, det ska vara 
en ganska tyst talgrupp. Ni kan 
vara många i gruppen men alla 
kan inte prata, då blir det pro-
blem vid större insatser. Därut-
över ska varje räddningstjänst 
ha en insatstalgrupp. säger Ur-
ban Rönnqvist, MSB, som höll i 
träffen.

Hans korta råd är:

– Radiodisciplin. Följ rikt-
linjerna – de finns av en anled-
ning.

Patrick Lundwall, Bergsla-
gen:

– Ett enkelt sätt att bli lite 
bättre är att prata så lite som 
möjligt i Raps, inte överbelasta 
med ”stationssamtal”. Håller 
med om att det är viktigt att vi 
följer riktlinjerna.

”Rakelmobilen fungerade in-
te” hörs ibland i samband insat-
ser. 

– Det är givetvis frustreran-
de att man upplever att det in-
te fungerar, men orsaken är of-
tast handhavandet, säger Ur-
ban Rönnqvist.

Rakel har 95 procents  täck-
ning i landet med fordonssta-
tioner, undantaget är fjällvärl-
den. Radioskuggor kan uppstå 
men kan också lösas med olika 
metoder, exempelvis gateway 
där en fordonsmonterad Ra-
kelmobil som har kontakt med 
nätet blir en brygga till hand-
burna mobiler. Kunskap om 
den typen av lösningar är inte 
självklar.

– Skogsbrandsutredningen 
konstaterar att det finns bris-
tande kännedom om begräns-
ningar i systemet och möjlig-
heter att lösa dem, om hand-
havandet. Ni är 155 räddnings-
tjänster i 21 län och ni gör olika, 
det är inte så märkligt.

1 900 basstationer ger Rakel-
systemet dess täckning. Urban 
Rönnqvist poängterar att nätet 
i praktiken inte kan överbelas-
tas, däremot en enskild bassta-
tion. 

Det finns tre olika basstatio-
ner, skillnaden är kapaciteten. 
De minsta, placerade i gles-
bygd, klarar tre samtal samti-
digt, övriga sju respektive 15 
samtal. Det kallas antal tids-
luckor.

– Begränsningen är inte  anta-
let användare utan antalet tal-
grupper. Den minsta basstatio-
nen klarar bara tre talgrupper 
samtidigt. Att tänka på är att 
om man är med i en talgrupp 
på annan ort, tar man upp plats 
med talgruppen på den bassta-
tion som täcker området där 
man befinner sig.

Dimensioneringen anses 
tillräcklig för att alla ska ha till-
gång till nätet. Urban Rönn-
qvist tar minsta basstationen 
som exempel

– Kommer en fjärde talgrupp 
in när tre samtal pågår, då får 
man stå i kö. Det förutsätter 
att man fortsätter hålla inne 
talknappen. När en grupp slu-
tar prata får man plats. Släpper 
man knappen hamnar man sist 
i kön igen. Många känner inte 
till detta.

– Det här har våra insatsleda-
re ingen aning om, sa en.

Det är för att öka kunskapen 
om Rakel inför sommaren som 
MSB rest runt i landet och haft 
informationsträffar.

– För oss är det viktigt att hö-
ra synpunkter. Vi behöver vara 
duktiga på att berätta vad det 
finns för metodiker, hur vi kan 
göra vardagen bättre. Vi be-
höver också se över hur vi kan 
stödja med utbildningar, både 
korta och långa, så räddnings-
tjänsterna kan göra sitt jobb, 
säger Minna Nyman, Rakels 
verksamhetschef.
�� Vad tar du med dig från den 

här dagen?
– Kvitto på att räddnings-

tjänsten har behov av mer in-
formation om hur man använ-
der Rakel på bästa sätt, fler så-
na här träffar. Här träffar vi 
personer som är informerade, 
men det dyker ändå upp saker, 
som att hålla knappen intryckt. 
Tekniken är enkel, det är meto-
diken som är grejen.

Det fanns frågor  som sakna-
de svar, exempelvis om de he-
likoptrar MSB upphandlat för 
beredskap kommer vara ut-
rustade med Rakel. Generellt 
tycktes informationen upp-
skattad.

– Vi som sitter här är redan 
frälsta, men det är nyttigt att 
få vissa saker uppmärksamma-
de för underlag till utbildning 
på hemmaplan, säger Anders 

Larsson, räddningschef, Neri-
kes Brandkår.

– Det är upp till oss att se till 
att vi utbildar oss. Sen kan man 
tycka att användning av Rakel 
borde vara lika hos alla, säger 
Tomas Fransson, chef rädd-
ningsavdelningen, Västra Mä-
lardalen.

PER LARSSON

FAKTA

Nytt i Rakel
Några nyheter inför sommaren 
för att stärka kommunikationen 
i Rakel:
�� Sambandsledarpool. En för-

stärkningsresurs hos MSB med 
ett antal personer i poolen som 
kan hjälpa till att sambandspla-
nera. Stödet begärs genom att 
kontakta länsstyrelsen som vän-
der sig till MSBs tib.
�� Terminalpool. I somras var 

det brist på Rakelmobiler (ter-
minaler). 600 mobiler finns nu 
utplacerade över landet för ut-
låning. Begäran om resurser sker 
på samma sätt som sambands-
stöd.
��Nätförstärkning. Förstärkning 

av befintligt nät har skett. Därtill 
har MSB skaffat nio mobila bas-
stationer som kan placeras ut i 
områden där täckningen är dålig. 
Fem stationer står på släpkärra 
och körs ut med bil. Fyra statio-
ner kan köras ut med helikopter 
eller bandvagn till mer otillgäng-
liga områden.
�� Endagsutbildning. För befäl 

i räddningstjänst, genomförs på 
fem platser.

Raps ska vara ganska tyst talgrupp
��Kunskap om Rakel höjs inför sommaren

Radiodisciplin och följ riktlinjerna. Det var två korta råd från Urban Rönnqvist, MSB, för att vara effektiv med Rakel. FOTO: PER LARSSON Minna Nyman, MSB.

Ett enkelt sätt att bli bättre är 
att prata så lite som möjligt i 
Raps, anser Patrick Lundwall.
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��Cert-SE är en funktion på MSB som arbetar 
med operativ cybersäkerhet och består av ett 
20-tal it-säkerhetsspecialister, analytiker, ut-
vecklare, skribenter och projektledare. Cert-
SE står för Sveriges nationella Computer 
Emergency Response Team med uppgift att 
stödja samhället i arbetet med att hantera och 
förebygga it-incidenter. Funktionen vänder 
sig till både offentlig sektor och näringslivet.

– Vi ska stötta samhället i arbetet med att 
förebygga och hantera it-incidenter och va-
ra Sveriges kontaktpunkt mot motsvarande 
funktioner i andra länder.

Cert-SEs mål är att öka  it-säkerhetsmedve-
tandet i Sverige genom att förmedla kunskap 
och fakta. Arbetet bygger på att den organisa-
tion som utsätts för en incident delar med sig 
av sin information.

– Vi är ofta en informationshub som för-
medlar information från någon som har kun-
skap om något speciellt till andra som behöver 
veta. Säg att vi har kunskap om skadlig kod el-
ler pågående angrepp mot finansiella sektorn, 
då ser vi till att de senare får ta del av den infor-
mationen. Man skulle kunna säga att där det är 
polisens roll att hindra brott, så är det vår roll 
att stoppa konsekvenserna av inträffade inci-
denter.

– Vi har också under perioder bistått polisen 
i stora utredningar. När vi sitter på unik kom-
petens som vi ser behövs i stora brottsutred-
ningar så gynnar det både polisen och oss. Po-
lisen får tillgång till vår kompetens och vi får 
vässa den ytterligare.

I arbetet med att hantera  it-incidenter är det 
väldigt viktigt med bra privat-offentlig sam-
verkan. Det byggs upp bland annat genom ett 
antal samarbetsforum inom informations-
säkerhet, bland annat ett som heter Svenskt 
Cert-forum.

– Forumen har skapat det förtroende som 
gör att man vågar dela känslig information. De 
har gett oss möjlighet att förklara vad vi behö-
ver veta och varför, och har gjort att vi har väl-
digt bra kontakt med internetoperatörerna i 
Sverige, många av de finansiella institutioner-
na och de stora elleverantörerna.

Cert-SE har också bred samverkan med 
motsvarande funktioner i andra länder. Inom 
EU finns ett nätverk där alla EU-länders mot-
svarighet träffas ett par gånger per år och har 
daglig operativ samverkan via chat-kanaler.

Cert-SE har idag ingen aktiv  övervakning av 
datatrafik men ett sensorsystem är under ut-
veckling för samhällsviktiga organisationer 
enligt Nis-direktivet.

– Vi arbetar intensivt för att ha nånting 
framme under året. Sensorsystemet söker ef-
ter skadlig kod och annat som riktas mot de 
samhällsviktiga organisationerna.

För statliga myndigheter finns en föreskrift 
om att man ska arbeta systematiskt med in-
formationssäkerhet. Helst ska en organisa-
tion ha startat arbetet med incidenthantering 
innan incidenten inträffar. Det kan vara att nå-
gon fått sin webbplats kapad, utsatts för skad-
lig kod, att någon av organisationens datorer 
kapats och använts i ett så kallat botnet vid en 
överbelastningsattack.

– Vid normalfallet tar vi kontakt med den 
som är drabbad och i de flesta fall har vi re-
dan upparbetade kontakter. Vi hjälper dem så 
långt vi kan att förstå vad som har hänt, men 
ofta är det bara den drabbade organisationen 
själv som kan se exakt vad som hänt. Vi stöttar 
på deras villkor med rådgivning och teknisk 
hantering. Vi har många specialister som kan 
titta på forensik, titta på diskar och förstå vad 
som faktiskt inträffat.

Rådgivning förekommer  några gånger i veck-
an, att aktivt stötta genom att titta på diskar 
och analysera skadlig kod är mera sällan. Nån 
gång i kvartalet. Ett typexempel på Cert-Ses 
arbete och roll är överbelastningsattacker-
na mot svenska mediehus 2016. Under några 
timmar på lördagskvällen den 19 mars genom-
fördes två distribuerade överbelastningsat-
tacker (DDoS-attacker) mot Aftonbladet och 
Expressens nätutrustningar som gjorde att 
inkommande trafik blockerades.

– Den lördagen fick jag ett telefonsamtal 
från en stor internetleverantör som sa att nu 
är det nåt konstigt som händer hos två tjäns-
televerantörer. Strax efteråt ett samtal från en 

– Vårt dagliga arbete består mest av att hantera it-incidenter. Vi hjäl-
per andra organisationer att bli av med problem de har i sina nät och 
i sina datorer. 
Det säger Robert Jonsson, biträdande enhetschef för MSBs cyber-
säkerhet Cert-SE.

Cert-SE, Sveriges nationella Computer Emergency Response Team, är en                                       funktion på MSB som arbetar med operativ cybersäkerhet. Cert- SE har till uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. – Vi är ofta en 
informationshub som förmedlar information från någon som har kunskap                                 om något speciellt till andra som behöver veta, säger Robert Jonsson, biträdande chef för Cert-SE. FOTO: BJÖRN DALIN

Ser molnen på 
cyberhimlen

Samverkan
”Forumen har 
skapat det för-
troende som 
gör att man 
vågar dela 
känslig infor-
mation.”
 

journalist som berättade att många tidningar 
inte gick att nå. Samma kväll pratade jag med 
driftorganisationerna, Basefarm och IP-On-
ly, där fick vi väldigt bra information om exakt 
vad som hade hänt.

Vid en överbelastningsattack  skickas myck-
et stora mängder trafik till en webbplats som 
blir överbelastad och inte går att nå. I det här 
fallet var det någon som samtidigt skickade 
trafik till Expressen och Aftonbladet. Attack-
en gjordes enbart mot Aftonbladet och Ex-
pressen men som en följd av att båda medie-
koncernerna hade alla sina webbtidningar på 
samma webbserver gick det inte att nå någon 
av koncernernas tidningar.
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Cert-SE, Sveriges nationella Computer Emergency Response Team, är en                                       funktion på MSB som arbetar med operativ cybersäkerhet. Cert- SE har till uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. – Vi är ofta en 
informationshub som förmedlar information från någon som har kunskap                                 om något speciellt till andra som behöver veta, säger Robert Jonsson, biträdande chef för Cert-SE. FOTO: BJÖRN DALIN

Hade fakta
”Tack vare att 
vi hade bra in-
formation kun-
de vi berätta 
vad som fak-
tiskt inträffat.”
 

– Journalisterna antog att det var en attack 
mot alla tidningar. Tack vare att vi hade så bra 
kontakt med leverantörerna visste vi att det 
var en attack bara mot Aftonbladet och Ex-
pressen och det är en väldig skillnad. Det gjor-
de att vår riskbedömning förändrades, det var 
inte en attack mot mediesverige, det var en at-
tack mot två tidningar.

Det här fortsatte under kvällen och blev in-
tressant för polisen som också de ursprungli-
gen hade bilden att det här var ett angrepp mot 
Mediesverige.

– Tack vare att vi hade bra information kun-
de vi berätta vad som faktiskt inträffat, säger 
Robert Jonsson.

GUNNO IVANSSON

– Vi är väldigt glada för att Cert-SE finns 
och de gör vårt arbete som driftleveran-
tör enklare. Vi är väldigt nöjda med den 
funktionen.
��Det säger Fredrik Svantes, säkerhetschef 

på driftleverantören Basefarm. Företaget är 
specialiserat på kritiska it-system inom t ex 
bankväsende och sjukvård och har flera sam-
arbeten med Cert-SE.

– Bland annat genom Svenskt Cert-forum 
där vi delar med oss av information som vi har 
om it-säkerhet och får annan värdefull infor-
mation från Cert-SE om de ser någon svaghet 
i våra system.

– Informationen vi får är extremt värdefull. 
I vissa fall kan den innebära att någon av våra 
kunder undgår att bli hackad och få ett intrång 
tack var information från Cert-SE.

Om han finge önskat nåt av Cert-SE så är 
det att de skulle synas utåt ännu mer.

– Det skulle vara värdefullt om Cert-SE vo-
re mer delaktiga i säkerhetssfären i Sverige. 
Närvara vid mässor och prata på konferenser 
i större utsträckning, kanske hålla egna kon-
ferenser också för den delen. Ju fler som kän-
ner till Cert-SE och vad de kan hjälpa till med, 
desto bättre för Sveriges IT-säkerhet, säger 
Fredrik Svantes.

”Informationen vi får är extremt värdefull”
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��Tillsynskameror, sensor-
system, robotduschar är några 
aktuella hjälpmedel som bör-
jat användas eller testas för att 
klara framtidens omsorg.

 Och i förlängningen också 
för att människor ska vara fris-
ka längre.

Den första frågan som dyker 
upp i huvudet är: kommer de 
gamla ha någon mänsklig kon-
takt alls i framtiden?

Robert 
Sten, ordfö-
rande i om-
sorgsnämn-
den, har hört 
den många 
gånger.

– Det är 
tvärtom. Ska 
de äldre i 
framtiden få den sociala kon-
takt de behöver måste vi jobba 
på andra sätt.

Förhoppningen är att fram-
synthet och välfärdsteknik gör 
omsorgen bättre, de som tas om 
hand får mer mänsklig kontakt 
och blir friskare. Ökad livskva-
lité.

Sandvikens utgångspunkt 
 är att det som görs inte får bli 
sämre för varken omsorgstaga-
re, anställda eller ekonomi.

– Då ska vi inte ha det. Det är 
den utgångspunkt vi har och 
tänker ha. Våra äldre ska få bra 
omsorg och personalen ska få 
ägna sin tid åt insatser där den 

mänskliga kontakten är vik-
tig; lägga om sår, hjälpa dem 
ur sängen, social samvaro med 
mera.

På Ovansjögården har ja-
pansk toalett installerats och 
enhetschef Kicki Nyberg är po-
sitiv till mer teknik:

– Vi behöver hänga med, ser 
ju också att de som flyttar in är 
mer vana teknik än de som re-
dan bor här. Tekniken med rö-
relsesensorer är intressant. Det 
skulle ge mer frihet till de boen-
de och jag tror det skulle dämpa 
ångest, göra dem lugnare, säger 
hon.

Sandviken började redan  2011 
lägga fokus på hur man ska kla-
ra kommande äldreboom. Fem 
år senare konstaterades att om 
man 2035 jobbar som i dag be-
höver vårdpersonalen utökas 
med 50 procent, eller 600 per-
soner. I dagens penningvärde 
en kostnadsökning med cirka 
300 miljoner om året. Det går 
inte.

– Vi har redan i dag brist på 
undersköterskor i Sverige. 
Skulle vi mot förmodan hitta 
mängden personal är det inte 
säkert vi har pengarna. Vi mås-
te jobba på annat sätt, säger Ro-
bert Sten.

Kommunen medverkar  i ett 
nätverk av kommuner och fö-
retag med Sveriges tekniska 
högskolor som samarbetsno-

der. Nätverkets ambition är att 
ta fram nya, smarta och kost-
nadseffektiva lösningar inom 
äldreomsorgen. Både för äldre 
personer och vårdgivare.

Tillsynskameror och sensor-
system är två exempel. De gör 
att en del av vården kan skötas 
genom övervakning, systemen 
signalerar om något inte verkar 
stå rätt till. 

Vårdpersonalen kan göra fär-
re kontrollbesök, och kommu-
nen ser det också som positivt 
för vårdtagarna.

–En kvinna har berättat att 
när hon fick kameran installe-
rad och slapp besök på natten 
sov hon ostört en hel natt för 
första gången på flera år.

Införande av nya lösningar, 
där ingår även robotdusch och 
japanska toaletter, stärker den 
personliga integriteten. Vissa 
aktiviteter vill man verkligen 
klara själv, om det går.

Uppfattningen är också  att 
ökad integritet stärker den en-
skilde.

– Det är ett förändrat betrak-
telsesätt. Vi vill skapa själv-
ständighet, värdighet och inte-
gritet. Alla vill klara sig själva så 
länge som möjligt och då tänker 
vi; hur kan vi se till att du med 
hjälpmedel kan fortsätta ditt liv 
så länge som möjligt?

Ökad aktivitet ger både fysisk 
och mental träning, vilket i för-
längningen kan minska medici-

nering och antal fallolyckor. 
– En japansk studie visar att 

om man tillför välfärdsteknik 
hålls människor friskare läng-
re och tillbringar kortare tid på 
boenden.

Sandviken ser att en möjlig-
het kan ge flera andra. Instal-
lation av sensorsystem är ett 
exempel. Det har gjort MSB 
intresserat med koppling till 
brandskydd.

– Där har vi ett gemensamt 
problem. Våra dyraste vårdta-
gare och den framtida utma-
ningen har vi på landsbygden. 
Där finns inte fiber, vi måste 
fullt ut ha 4G eller helst 5G på 
landsbygden för att kunna mö-
ta de ökande behoven inom väl-
färden.

En prioriterad satsning  är att 
2021 på test införa en hem-
tjänstgrupp som primärt job-
bar med välfärdsteknik och fy-
sisk träning för äldre.

– Det ska ske hos dem som 
bor i eget hem, vi vill utvärde-
ra utfallet att med välfärdstek-
nik kompensatoriskt stötta de 
äldre till ett fortsatt självstän-
digt liv.

�� Blir satsningen på välfärds-
teknik dyr?

– Först: teknikkostnader går 
ner, lönekostnader går upp. 
Det blir dyrare att inte göra nå-
got. Men vi måste ta hem peng-
ar för att kunna göra framtida 
satsningar.

Andreas Örnehag,  utredare 
på omsorgsförvaltningen, är i 
högsta grad involverad i arbe-
tet med välfärdstekniken. Från 
i höst forskar han på 80 pro-
cent kring förändringsproces-
ser som kommunen måste ge-
nomgå för att möta den demo-
grafiska utvecklingen.

Han tror på att få de äldre att 

SANDVIKEN · Antalet vårdade i äldreomsorgen 
kommer öka dramatiskt de närmaste 15 åren.  
Sandvikens kommun har varken personal eller eko-
nomi att hantera ökningen. 
Lösningen är att digital teknik tar över vissa rutin-
uppgifter, det kallas välfärdsteknik.

Robert Sten

Teknik ska 
rädda välfärden

Sedan hemtjänsten i Järbo övergick till e-handel av mat har de äldre blivit     matgladare, det är mindre slitsamt för personalen som är friskare. Leif Roslund tycker att han fått bättre 
överblick över utbudet i den lokala butiken. De äldre får mer valfrihet och        vi får mer tid över för umgänge med dem. Jobbet har blivit roligare, säger undersköterskan  Madelene Lind-
gren.
 FOTO: SANDVIKENS KOMMUN

Sundare
”En japansk studie vi-
sar att om man tillför 
välfärdsteknik hålls 
människor friskare 
längre, tillbringar kor-
tare tid på boenden.”
Robert Sten, ordförande i omsorgs-
nämnden
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TILLSYNSKAMEROR
Används nästan uteslutande 

nattetid för att kontrollera att 
personen är okej. Byggs ut allt 
mer i kommunen.

– Många människor känner 
sig otrygga av besök nattetid, 
nu slipper de det. Ibland vaknar 
de av besöket och känner att 
de behöver gå på toaletten. De 
toalettbesöken utgör naturligt-
vis en extra och onödig risk för 
fallolyckor inom äldreomsor-
gen, säger Robert Sten.

SENSORSYSTEM
Primärlösningen är rörelsesen-
sorer som informerar om den 
boende avviker från sitt nor-
mala mönster, exempelvis lig-
ger i sängen för länge eller är i 
köket för lite.

Tanken är att bygga på det 
med ett antal varianter. Det 
kan vara rökdetektor, värme-
detektor, hälsobesked som 
sängvåg, puls, blodsockermät-
ning med mera. För de som har 
möjlighet att vistas ute kan det 
byggas på med virtuellt sta-
ket som larmar om personen 
avviker.

I dag pilotverksamhet som 
testas i boenden, men ska 
snart bli verklighet.

E-HANDEL AV MAT
I stället för att hemtjänsten 
handlar åt vårdtagarna, sitter 
man gemensamt vid en ipad. 
Vårdtagaren gör sina inköp och 
betalar, hemtjänsten hämtar 
maten i affären. Genomfört i 
större delen av kommunen.

– Boende upplever att de får 
mer tid med vår personal, istäl-
let för att en inköpslista häm-
tas. Det skapar diskussion kring 
inköp, nya varor provas och ger 
mer varierad kost. Ökar rätts-
säkerheten eftersom personal 
inte behöver hantera pengar 
eller kort och koder, säger An-
dreas Örnehag.

LÄKEMEDELSHANTERING
Digitala dosetter underlättar 
för att personen ska kunna ta 
medicin själv, matar fram och 
öppnar upp paketering. Piper 
när det är dags att ta medicin, 
larmar personal om medicinen 
inte tas.

Digital läkemedelshante-
ring för att undvika avvikelser i 
hanteringen, som att man ger 
fel medicin eller glömmer att 
ge. Personalen signerar digitalt 
och hemtjänstgruppen får larm 
om det inte skett.

Digitala läkemedelsskåp 
som öppnas med mobiltelefo-
nen och därmed ger en logg-
bok över vem som öppnat skå-
pet. Ska eliminera problem 

med att läkemedel försvinner.
– Alla våra boenden ska ha 

skåpen. Men de kostar en halv 
miljon så det lär ske efterhand, 
säger Andreas Örnehag.

JAPANSKA TOALETTER

Fäller upp o ner lock med au-
tomatik, tvättar och torkar be-
sökaren. Kombineras nattetid 
med ledbelysning till och från 
toaletten. 

Kommunen har tio på in-
stitutioner. Dyra, kostar runt 
50 000. Finns billigare vari-
ant som kostar en tiondel, har 
funktionerna i toalettringen 
och kan monteras på vanliga 
toaletter. Kan komma att skaf-
fas för enskilda hem.

– Personer har börjat grå-
ta av glädje när de kan gå på 
toaletten själva, säger Robert 
Sten.

ROBOTDUSCHAR
Under-
lättar att 
duscha 
själv, eller 
med hjälp 
av en vår-
danställd 
i stället 
för två.

Tar stor 
plats. 
Kommu-
nen har köpt tre till institutio-
ner. Dyra, 70 000 i engångs-
kostnad och drygt 10 000 i år-
lig leasing.

– Vi behöver en liknande lös-
ning för badrum i enskilda hem. 
Kan vi lösa det ger det myck-
et frihet för den enskilde och 
personalen avlastas, säger Ro-
bert Sten.

AKTIVITETER
Cykla i virtuell verklighet. En 

form av motionscykel där man 
förflyttar sig i filmad verklighet, 
exempelvis gamla hemtrakter.

Towertafel kan sägas vara ett 
brädspel som projiceras på en 
bordsyta, har köpts in.

– Cykelträningen kan minska 
behov av medicin och ge färre 
fallskador. Towertafel stimule-
rar hjärnaktiviteten, vilket är ett 
viktigt inslag i omsorgen av de-
menta, säger Robert Sten.

växa i tilltron på sig själva.
– En enklare forskning gjord 

i Norge visar att de som för-
mås ta sin medicin själva får 
fler kvalitetshöjningar på sikt. 
De börjar röra sig mer, duschar 
själva vilket de inte gjort tidi-
gare.

– Med omsorg kan vi ibland 
göra människor en otjänst, tar 
bort förmågor de egentligen 
har i stället för att ge dem för-
utsättningar att klara sig själva, 
säger Andreas Örnehag.
�� Vilka insatser hos er ger 

mest för den enskilde?
– Webbinköp av mat ger 

mycket utan kostnader. Vård-
tagaren får mer tid med vår per-
sonal. Dessutom känner perso-
nalen mindre stress, sjuktalen 

har minskat. De intelligenta 
toaletterna ger mycket utifrån 
integritet. Och klarar man det 
själv, klarar man annat också.

Ett hinder i utvecklingen av 
teknik är tillstånd för kameror 
och sensorer.

– De juridiska problemen är 
många, framförallt när det gäl-
ler dementa personer. Har vi 
personuppgifter registrerade 
till larm, eller bilder, så mås-
te samtycke lämnas utifrån 
GDPR. Hur löser man det med 
en dement person? För sensor-
larmen kan det juridiska lösas 
med att anhöriga larmas först 
och de i sin tur larmar hem-
tjänsten.

Många investeringar  är dyra. 
Lösningar som frigör tid och 
sparar pengar kan efterhand ge 
inköp av kostsamma produkter 
som medicinskåp och robotdu-
schar.

– Det här är ett långsiktigt 
arbete. Men 2035 måste vi va-
ra klara. Då ska vi ha ersatt 600 
personer med teknik, säger An-
dreas Örnehag.

PER LARSSON

MSB intresse-
rat av arbetet
��Välfärdstekniken i Sand-

viken – även ett sätt att stär-
ka individens brandskydd?

– Det kan vara intressant 
att få in brandskyddstänk i 
deras lösning, säger Malin 
Vestin på MSBs enhet för 
stöd till kommunal rädd-
ningstjänst.

MSBs arbete för att stär-
ka individens brandskydd 
har ofta handlat om säker-
het, som informations-
kampanjer, vägledningar 
för hembesök. MSB bjöd 
in Sandviken att informera 
om deras arbete att införa 
teknik i välfärden. 

– Vi har känt att vi behö-
ver fokusera på den teknis-
ka biten. Men teknisk sats-
ning som enbart fokuserar 
på brandskydd är det ingen 
som prioriterar, det blir för 
dyrt. I ett sånt här samman-
hang kan man få synergief-
fekter. Det kan vara smarta 
system som fångar upp av-
vikelser.

FAKTA
�� Sandvikens kommun har  

39 200 invånare, 25 300 bor i 
centralorten.
�� Fram till år 2035 kommer 

antalet invånare över 80 år 
att öka med cirka 70 procent. 
Samtidigt inträffar en topp av 

antalet barn i skolålder.
�� 1 200 vårdanställda som har 

direktkontakt med omsorgs-
tagare. 
�� 1 000- 1 200 äldre har hem-

tjänst.

Tekniksatsningar i Sandviken

Sedan hemtjänsten i Järbo övergick till e-handel av mat har de äldre blivit     matgladare, det är mindre slitsamt för personalen som är friskare. Leif Roslund tycker att han fått bättre 
överblick över utbudet i den lokala butiken. De äldre får mer valfrihet och        vi får mer tid över för umgänge med dem. Jobbet har blivit roligare, säger undersköterskan  Madelene Lind-
gren.
 FOTO: SANDVIKENS KOMMUN

Snart där
”Det här är ett långsik-
tigt arbete. Men 2035 
måste vi vara klara. Då 
ska vi ha ersatt 600 
personer med teknik.”
Andreas Örnehag, utredare
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25 områden med betydande 
översvämningsrisk ges i risk-
kartor detaljerad information 
om vad som kan hotas.

– En del områden kan påver-
kas av både vattendrag och 
havet. Vi tar också olika årsflö-
den i beräkning, vilket gör att 
det totalt blir cirka 140 kartor, 
säger Cecilia Alfredsson, MSB.

��EUs översvämningsdirektiv an-
togs 2007. I korta drag innebär det 
att länderna i cykler över sex år i 
tre steg ska identifiera områden 
med betydande översvämnings-
risk, ta fram hot- och riskkartor 
samt riskhanteringsplaner.

I första omgången identifie-
rades 18 hotade områden. Sedan 
dess har Sverige fått en nationell 
höjddatabas som ger mycket ex-
aktare mätvärden. 

Nu pågår arbetet med den andra 
cykeln där 25 områden identifie-
rats. Tio av de ursprungliga områ-
dena finns kvar. Åtta har försvun-
nit, främst beroende på de exak-
tare mätvärdena. Tillkommit har 
kustområden, beräkning för havs- 
nivåer fanns inte tidigare.

För de 25 nu aktuella  områdena, 
med totalt 13 vattendrag och 18 
kuststräckningar, ska riskkartor 
tas fram under året, kartor som 
beskriver vad som kan drabbas. 
En del områden kan påverkas av 
flera vattendrag och/eller havet 
och får flera kartor eftersom kon-
sekvenser kan variera.

– Det handlar om hur många 
invånare och vilka verksamheter 
som drabbas vid olika flöden, sä-
ger Cecilia Alfredsson.

Datauppgifterna i kartorna är 
indelade i fyra fokusområden:
��Människors hälsa – exempelvis 

sjukhus, brandstationer, polissta-
tioner, skolor och befolkningen 
som sådan.
��Miljö – exempelvis skyddade 

områden som nationalparker och 
naturreservat, men även verk-
samhet som kan förorena, exem-
pelvis Sevesoanläggningar.
��Kulturarv – exempelvis forn-

minnen, byggnadsminnen.
��Ekonomisk verksamhet – järn-

vägar, flygplatser, hamnar, vär-
meverk med mera.

Kartorna tas fram  med beräk-
ning på 50-årsflöden, 100-årsflö-
den och högsta beräknade flöde. 
100-årsflödet klimatanpassas till 
att gälla vid slutet av seklet.

– MSB tar fram grunden till kar-
torna, länsstyrelserna ansvarar 
för att uppgifterna i kartorna är 
riktiga och granskar dem.

I höst beslutar länsstyrelser-
na om riskkartorna och innan 
årsskiftet finns de tillgängliga på  
MSBs översvämningsportal. 

– Länsstyrelserna kommer ha 
riskkartor med all data, där en del 
uppgifter är belagda med sekre-
tess. På portalen kommer publika 
riskkartor visas. 

I mars nästa år  ska arbetet redovi-
sas till EU.

– De två kommande åren ska 
riskhanteringsplaner tas fram, det 
har länsstyrelserna ansvar för och 
genomför i samarbete med kom-
munerna. MSB gör årlig uppfölj-
ning av planerna.

För de nya områdena vid lan-
dets kust har SMHI tagit fram 
havsnivåer. Lasse Johansson, 
SMHI, säger att Malmö är kanske 
Sveriges intressantaste plats när 
man diskuterar vattennivå.

– Där har vi en landsänkning, 
och den kommer att öka takten. 

Det är grunt i Öresund, åtta me-
ter, vilket gör att vattenståndsdy-
namiken är helt skild från södra 
Östersjön i övrigt.

Beräkningar ger Malmö ett 
återkommande värde på 223 cen-
timeter över medelhavsnivå vart 
hundrade år, eller en hundradels 
risk varje år. Det högsta beräknade 
vattenståndet är 291 centimeter.

Ett annat viktigt område är 
Halmstad som har det största ob-
serverade värdet någonsin i Sveri-
ge, 235 centimeter över medelni-
vå i november 2015.

Nuvarande  översvämnings- och 
vattendirektiv kan komma att för-
ändras, EU ser över om det fyller 
sin funktion.

– Blir det förändring får vi an-
passa oss till det. Det har gjorts ut-
värderingar av vad vi i Sverige be-
höver förbättra i vårt arbete, en  av 
EUs synpunkter är att det saknas 
uppgift om kostnader för åtgär-
der, säger Barbro Näslund Lan-
denmark, expert på naturolyckor 
vid MSB.

Sverige ska ta fram 25 riskhan-
teringsplaner, och är ett av de län-
der som har flest planer eftersom 
natur och förutsättningar varierar 
mycket.

– Holland har några planer och 
för dem är den viktigaste åtgär-
den att ta hand om vallarna mot 
havet. Förutsättningarna är olika. 
Vi tycker flexibilitet i översväm-
ningsdirektivet är viktigt så att vi 
kan arbeta på ett sätt som passar 
vårt land, liksom man gör i Cen-
traleuropa.

PER LARSSON

FAKTA

Riskområden
Totalt 25 områden 
med betydande över-
svämningsrisk har 
identifierats i över-
synen.

�� Vattendrag
Alingsås (Säveån)
Borås (Viskan)
Falun (Dalälven)
Göteborg (Göta Älv, 
Mölndalsån, Säveån, 
Kungsbackaån)
Haparanda (Torne 
älv)
Karlstad (Klarälven)
Kristianstad/Åhus 
(Helge å)
Kungsbacka (Kungs-
backaån)
Norrköping (Motala 
ström) 
Uppsala (Fyrisån) 
Örebro (Svartån)

�� Sjöar
Jönköping (Vättern)
Karlstad (Vänern)

��Havet
Göteborg
Halmstad 
Helsingborg
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Kristianstad/Åhus
Kungsbacka
Landskrona
Malmö
Skanör/Falsterbo och 
Höllviken/Ljunghusen 
Stenungsund
Stockholm
Trelleborg
Uddevalla
Ystad

I höst ska nya riskkartor vara klara för områden med betydande över-
svämningsrisk. Det blir totalt 140 kartor, berättar Cecilia Alfredsson, 
MSB. FOTO: PER LARSSON

25 riskområden kartläggs
��Planering för att klara översvämningsrisk

Förra året dog 136 personer i 
drunkningsolyckor.

– Ett dystert resultat. Vi 
måste på allvar samverka 
för en nationell strategi, sä-
ger Jörgen Hallberg,  Svens-
ka livräddningssällskapet.

�� 2017 omkom 92 personer 
genom drunkning. Men förra 
året, med en mycket varm som-
mar, gick siffrorna åt fel håll. 

Under konferensen Vatten-
säkerhet i Helsingborg poäng-
terades vikten av att ansvariga 
myndigheter och organisatio-
ner gemensamt arbetar för att 
ta fram en nationell strategi.

– Vi har 470 publika bad 

och cirka 65 000 privata poo-
ler i landet. Fantastiska platser 
för fritid och rekreation men 
samtidigt ställer det också hö-
ga krav på myndigheterna och 
kommunerna och deras före-
byggande vattensäkerhetsar-
bete, säger Jörgen Hallberg 
som är andre vice ordförande i 
livräddningssällskapet.

Arbetet med att få ner anta-
let omkomna under 100 per år 
är ett viktigt delmål i Livrädd-
ningssällskapets nollvision 
”Ingen ska behöva drunkna till 
följd av okunskap”.

– Certifiering som vattensä-
ker kommun är ett steg i rätt 
riktning för kommunerna att 

komma igång och arbeta med 
sitt systematiska vattensäker-
hetsarbete.

Helsingborg och Varberg  cer-
tifierades till ”En vattensä-
ker kommun” 2018, de har i år 
följts av Falun, Karlstad och 
Karlskrona.

Elisabet Lindberg, strandan-
svarig i Helsingborg, redovisa-
de styrkan med att ansluta sig 
till konceptet genom att olika 
förvaltningar med olika ansvar 
engageras och man får en sam-
syn hos kommunens alla för-
valtningar.

Under konferensen presen-
terades tankar kring att skapa 

ett centrum för drunknings-
prevention utifrån statistik, 
forskning, medicinsk kunskap 
och erfarenhetsutbyte.

Vattensäkerhet är en na-
tionell konferens där Svens-

ka Livräddningssällskapet till-
sammans med övriga berörda 
myndigheter och företag ak-
tualiserar frågor kring vatten-
säkerhet för att få ner antalet 
drunkningstillbud.

Mikael Olausson, SLS, redovisade statistik från 2018 och berätta-
de om konceptet ”En vattensäker kommun”. FOTO: JONAS NYLÉN, RSNV

Vill ha nationell strategi mot drunkning
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Når inte nationella målet
��Dödsbränder komplexa och kräver större samverkan

2010 antogs en nationell 
strategi med målet att 
minska antalet döda i bo-
stadsbränder med en tredje-
del till 2020.

– Trenden är positiv men 
vi bedömer att det målet in-
te kommer att uppnås, sä-
ger Björn Sund, på MSBs en-
het för stöd till kommunal 
räddningstjänst.

�� 2009 fick MSB i uppdrag av 
regeringen att tillsammans 
med berörda myndigheter och 
organisationer att ta fram en 
nationell strategi för att stärka 
brandskyddet för enskilda.

Strategin gjordes tioårig och 
visionen blev ”Ingen ska om-
komma eller skadas allvar-
ligt till följd av brand.” Det sat-
tes tre mål som gällde fram till 
2020:
��Antalet döda och svårt ska-

dade vid bränder i bostadsmil-
jö ska minskas med minst en 
tredjedel till år 2020.
��Medvetenheten om brand-

risker och hur man ska agera i 

händelse av brand ska öka.
��Andelen fungerande brand-

varnare och brandskyddsut-
rustning i bostäder ska öka.

För att kunna mäta  effekten av 
de åtgärder som genomförts 
bröts målen ner till sju indika-
torer eller delmål.
1. Antalet döda ska minskas 
med en tredjedel
2. Antalet allvarligt skada-
de ska minskas med minst en 
tredjedel
3. Antalet hushåll som fått 
hembesök ska öka
4. Förmågan att agera i händel-
se av brand ska öka
5. Andelen fungerande brand-
varnare ska öka
6. Andelen handbrandsläckare 
ska öka
7. Andelen brandfiltar ska öka

Delmål 5-7 är uppfyllda , 2 och 3 
kanske kommer att nås medan 
det satts ett frågetecken för för-
mågan att agera.

Trots att 2018 var ett ex-
tremt bra år med 63 döda i bo-

stadsbränder, det lägsta på 20 
år, görs bedömningen att må-
let i strategin inte kommer att 
uppnås.

– Döda i bostadsbränder va-
rierar kraftigt från år till år. Ut-
går vi från ett treårsmedelvärde 
ser vi en nedgång med 20 pro-
cent sedan 2010. Trots den po-
sitiva trenden skulle det behö-
va stanna vid omkring 70 om-
komna per år 2019-2020 och 
det tror vi blir svårt att uppnå, 
säger Björn Sund.

Allvarligt skadade  är ganska 
svårt att mäta.

– Måttet vi har är slutenvår-
dade till följd av rök och öppen 
eld. Vi kan se en positiv utveck-
ling och har haft en nedgång på 
25 procent sedan 2010 så vi tror 
målet är möjligt att nå.

Frågetecknet för förmå-
gan att agera i händelse av en 
brand har satts av flera anled-
ningar. Dels har det inte fått 
fullt genomslag i rapportering-
en från räddningstjänsten, dels 
kan agerande vid bränder med 

snabba förlopp diskuteras.
– Forskning som Marcus Ru-

nefors gjort kring agerande vid 
bostadsbränder visar att en 
stor del av de som omkommer 
vid bostadsbränder haft möjlig-
het att utrymma men inte gjort 
det för att man agerat. Man har 
försökt släcka branden, räd-
da andra människor eller djur. 
Då är det lite svårt att säga om 
det är bra att människor agerar 
så vi har inte gjort en riktig be-
dömning av utvecklingen, säger 
Björn Sund.

Även om vissa mål i strategin 
inte uppnåtts är trenden posi-
tiv, men det finns orosmoln in-
för framtiden.

– Utveckling vi ser som väl-
digt utmanande är att ålderska-
tegorin 80+ ökar kraftigt. Inom 
tio år kommer de att vara 50 
procent fler, och det får det tas 
hänsyn till när det sätts framti-
da mål, säger Björn Sund.

Anders Lundberg , MSB, tyck-
er det är bekymmersamt att 
huvudmålet inte nåtts men att 

man inte ska stirra sig alltför 
blind på siffror.

– När vi satte målet på 30 
procent tog vi fasta på den po-
sitiva utvecklingen i Finland 
med självslocknande cigaret-
ter. Vi trodde det skulle ha be-
tydligt större effekt än det visat 
sig ha. Jag är optimist och tror 
att vi når målet, inte 2020, men 
snart efter det.

Forskningen har visat  att döda 
i bostadsbränder är mer kom-
plext och ett mycket större so-
cialt problem än man trott. Det 
gör att det kommer att krävas 
mycket större samverkan mel-
lan olika aktörer både för att 
identifiera och vidta rätt åtgär-
der. Anders Lundberg tycker 
att man är på rätt väg.

– Jag skulle säga att forsk-
ningen stärkt oss i att åtgärder-
na i Aktiv mot brand-triangeln 
är ett bra sätt att arbeta vidare 
på: Ge kunskap, riktade kom-
munikationsinsatser och indi-
vidanpassade åtgärder.

GUNNO IVANSSON

Målet för den nationella strategin är att minska antalet döda i bostadsbränder med en tredjedel till 2020. – Utgår vi från ett treårsmedelvärde ser vi en nedgång med 20 
procent sedan 2010. Trots den positiva trenden skulle det behöva stanna vid omkring 70 omkomna per år 2019-2020 och det tror vi blir svårt att uppnå, säger Björn Sund.
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Brister ska föreläggas
– Vissa vill jobba mjukare, 
ha en dialog. Men håll is-
är begreppen. Brister som 
upptäcks vid en tillsyn ska 
man inte ha en dialog och 
informera om utan de ska 
man förelägga om, säger Per 
Karlsson, MSB.

��Efter branden på Hotell 
Borgholm 2004 då ett ungt 
norskt par omkom konstate-
rade Haverikommissionen att 
brister i tillsyn och uppföljning 
bidrog till den tragiska utgång-
en. Efter branden i ett HVB-
hem i Norrtälje 2013 då tre bo-
ende omkom, rekommende-
rade Haverikommissionen att 
MSB skulle följa upp att arbets-
sättet från Tillsynshandboken 
fått effekt.

Det har MSB nu gjort  genom 
uppföljning av hur länsstyrel-
serna tillsynar kommunerna 
och genom en studie som För-
valtningshögskolan gjort om 
hur räddningstjänsterna lever 
upp till kraven i förvaltningsla-
gen.

– Vi har riktat kritik mot hur 
länsstyrelsen uttrycker sig när 
de konstaterar brister. Det är 
viktigt med tydlighet, det ska 
inte föreligga någon tveksam-
het om lagstiftningen uppfylls 
eller inte vid en tillsyn. Vi ser 
också stora brister i hur kom-
munerna uppfyller sina skyl-
digheter när det gäller brand-
skyddskontrollen. Området 
är tydligt reglerat med fasta 
frister, men det fungerar ändå 

inte. Det är många kommuner 
som ligger långt från de kon-
troller de är skyldiga att göra, 
säger Per Karlsson.

Förvaltningshögskolans stu-
die visar att utvecklingen går 
framåt, tillsynen blir bättre. 
75 procent svarar att man gjort 
förändringar sen Tillsynshand-
boken kom. Trots förbättring-
ar finns det en hel del som MSB 
inte är nöjda med.

– Fortfarande ställs  det för 
ofta krav på andra sätt än ge-
nom förelägganden. I inter-
vjusvaren kan man läsa att ett 
antal räddningstjänster stäl-
ler krav i tjänsteanteckningar. 
Med den handläggningsme-
toden är tjänsteanteckning-
en de facto ett föreläggande 
men lever inte upp till de for-
mella kraven. Ett antal rädd-
ningstjänster använder fortfa-
rande en mjukare tillsyn, man 
vill åstadkomma förändringar 
genom dialog och mindre for-
mella protokoll. Uppföljningar 
görs i varierande omfattning. I 
vissa fall följs inte brister upp 
förrän vid nästa tillsynsbesök, 
säger Malin Vestin, MSB.

MSB uppmanar  att hålla isär 
begreppen, skillnaden mellan 
tillsyn och råd och informa-
tion.

– Tillsyn kännetecknas av 
att det är en maktutövning till 
skillnad från information-råd-
givning. Rådgivning är frivil-
lig, man tar inte betalt och stäl-
ler inga krav. Eftersom tillsyn 

är maktutövning följer krav på 
hur det ska gå till. Det handlar 
om rättssäkerhet och tydlighet 
mot den enskilde. Den enskilde 
har rätt att överklaga ett ären-
de och få det prövat, säger Per 
Karlsson.

En tillsyn kan avslutas på två 
olika sätt.

– Antingen bedömer man att 
brandskyddet är skäligt, eller 
att det inte är skäligt och ställer 
krav på rättelse i ett föreläggan-
de och följer sen upp att det blir 
gjort. Ett föreläggande måste 
alltid följas upp. Har man inte 
säkerställt rättelse av de krav 
som ställts har man inte full-
gjort sina skyldigheter enligt 
LSO, säger Malin Vestin.

Uppföljningen visar  att tillsy-
nen utvecklats men inte till-
räckligt på sina håll. I samar-
bete med länsstyrelserna ska 
MSB fortsätta ge stöd.

– Vi ska göra vissa revide-
ringar i tillsynshandboken 
med anledning av den nya för-
valtningslagen. Vi ser också ett 
behov av att revidera eller till-
föra fler lite enklare exempel 
på tjänsteanteckningar och fö-
relägganden. I de flesta föreläg-
ganden behöver det inte vara en 
roman utan kan räcka med någ-
ra få enkla meningar. Ni som in-
te börjat förelägga: det är dags 
att börja nu, man kan inte väl-
ja att låta bli. Vi kan inte ha en 
Borgholmsbrand till, säger Ma-
lin Vestin.

GUNNO IVANSSON

Brandkonstapel Björn Johansson, Värmlands brandhistoriska 
klubb, blickade både bakåt och framåt. Han konstaterade att 
mycket har förändrats, men förebyggarna är de samma. Då som 
nu är de av fyra kvalitéer: Den bittre, Den godtrogne, Nybörjaren 
och Systematik-talibanen.

Är ett föreläggande kommuni-
cerat om ägaren eller inneha-
varen deltar vid tillsynen och 
får klart för sig vilka krav som 
kommer att ställas?

– Nej! Det är kommunice-
rat när man gjort det skriftligt. 
De som är med vid tillsynen är 
inte nödvändigtvis de som får 
ta konsekvenserna av vad som 
kan bli aktuellt att förelägga 
om. Därför måste man kommu-
nicera skriftligt. Ett undantag 
som kan vara bra att känna till 
och som vi kommunicerat till 
skorstensfejarbranschen, är i 
samband med brandskydds-
kontroll. Då tycker vi att det är 
helt okej att man kommunice-
rar muntligt om fastighetsäga-
ren är hemma för det är bara 
fastighetsägaren som är berörd 
av brandskyddskontrollen.

Hur ser MSB på att nya till-
synsförrättare på utbildning-
arna lär sig att skriva övervä-
ganden i första hand i stället 
för förelägganden?

– När vi kommunicerat kring 
tillsynshandboken har vi varit 
väldigt tydliga med att tjäns-
teanteckningar innehåller 
iakttagelser och en beskrivning 
av vad man sett i samband med 
tillsynsbesöket. Tjänsteanteck-
ningen använder man för att 
kommunicera och säkerställa 
att man har rätt sakomständig-
heter som man sen kommer att 
fatta beslut utifrån. Det finns 
inget formellt fel eller hinder 
att ta med överväganden i tjäns-
teanteckningen om man är jät-
tetydlig med att man övervä-
ger att fatta beslut om att ställa 
krav på vissa åtgärder. Det kan 

till och med finnas exempel på 
att det är bra att göra så för an-
nars kanske man inte förstår 
varför man ska bemöta sakom-
ständigheterna. Varför vi inte 
förespråkat att överväganden 
ska finnas med i tjänsteanteck-
ningarna är att det finns en risk 
att tjänsteanteckningen blir 
det mjukisprotokollen en gång 
var. Vi har bedömt det som att 
det finns för stora svårigheter 
med detta arbetssätt och att det 
gäller att verkligen hålla tung-
an rätt i mun om man ska för-
söka kommunicera någonting 
sånt i tjänsteanteckningen.

Patrik Perbeck
Chef MSBs enhet för stöd till  

kommunal räddningstjänst

MSB svarar på frågor
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Förbuden gick för långt
��Eldningsförbud aldrig avsett omfatta grillning i trädgårdar

Eldningsförbuden som förra 
sommaren förbjöd grillning 
i trädgårdar gick utöver vad 
lagen avser. Begreppet ”to-
talt eldningsförbud” finns 
inte och i ett förslag till 
vägledning från MSB fram-
går att eldningsförbud ald-
rig varit avsett att omfatta 
grillning i trädgårdar.

��Eldningsförbudet gjor-
de många upprörda och MSB 
fick en mängd samtal, allt ar-
gare ju längre tiden gick. ”Är 
ni så pass handikappade så att 
människor ska behöva dö för 
att ni ska hålla några tallar vid 
liv?” sa en.

– Den här personen var skit-
förbannad för att möjligheten 
att grilla i trädgården var un-
danröjd. Det var en väldig skill-
nad på frågorna i juni och juli. I 
juni handlade de om hur man 
ska göra för att göra rätt. I ju-

li när många utfärdade ”totalt 
eldningsförbud” kom en helt 
annan typ av frågor, säger An-
ders Lundberg, MSB.

– Vi såg behov av att skapa 
tydlighet i vad ett eldningsför-
bud ska omfatta och vilken geo-
grafisk plats. Ett brott mot eld-
ningsförbud är åtalbart och kan 
få straffrättslig påföljd så det är 
viktigt att det är klart och tyd-
ligt vad eldningsförbudet syf-
tar till, säger Magnus Olofsson, 
MSB.

När brandrisken  var som störst 
förra sommaren utfärdades på 
många håll ”totalt eldningsför-
bud” – en nivå som inte finns. 
Regleringen är tydligt riktad 
mot eldning i olika former i 
skog och mark. Eldningsförbud 
har inte varit avsett att omfatta 
grillning i trädgårdar där ris-
ken för spridning till skog och 
mark är liten.

– Förbudet bör begränsas till 
platser där det kan spridas, an-
tingen i skogen eller platser i 
terrängen där det lätt kan spri-
das till skogsmark. Inte i områ-
den med sammanhållen bebyg-
gelse.

Trots förbud  kan grillning vid 
iordningställda grillplatser vid 
till exempel campingplatser 
tillåtas.

– Då pratar vi om iordning-
ställda platser där spridnings-
risken är väldigt liten. Inte någ-
ra stenar runt en eld i skogen, 
det räknas inte som en iord-
ningställd plats, säger Anders 
Lundberg.

Eldningsförbud kan utfärdas 
av länsstyrelser och kommu-
ner. Proportionalitet är viktigt, 
förbudet ska inte vara mer in-
gripande än vad som krävs.

– Man ska inte förbjuda i 
överkant. Syftet är att förhin-

dra större bränder i skogen och 
eldningsförbudet ska vara an-
passat efter situation. Det är 
ingen bra lösning att automa-
tiskt utfärda eldningsförbud 
vid brandrisk 4 utan det ska 
prövas vid varje tillfälle, säger 
Magnus Olofsson.

MSB anser inte att skogsnä-
ringen och transportsektorn 
ska omfattas av eldningsförbu-
den. Skogsnäringen har sedan 
Västmanlandsbranden arbe-
tat mycket med förebyggande 
åtgärder och har regler för hur 
man arbetar vid olika brandris-
ker. Transportsektorn håller på 
och ser över sina rutiner.

Vägledningen föreslår  två ni-
våer på eldningsförbud.

– Den första nivån handlar 
om fasta bränslen, man kanske 
kan tillåta eldning på iordning-
ställda platser och grillning. 
Om man vill skärpa, höja nivån, 

omfattas alla typer av eldning, 
säger Anders Lundberg.

För att bedöma vilken ni-
vå som krävs kan man ta stöd 
av systemet Brandrisker i skog 
och mark, som drivs av SMHI 
på uppdrag av MSB. I vägled-
ningen beskrivs hur man läser 
av brandriskvärden och hur de 
sätts in i en bedömningsmall.

Viktigt är att län  och kommu-
ner är samordnade, även när 
det gäller undantag.

– Målet med vägledningen är 
ökad förutsägbarhet och rätts-
säkerhet. Skapa en någorlunda 
enhetlig bild i landet över vad 
det är som kan förbjudas, vilka 
utomhusmiljöer som kan om-
fattas och vilka verksamheter 
som beviljas undantag, säger 
Magnus Olofsson.

GUNNO IVANSSON

– Målet med vägledningen om eldningsförbud är ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet. Skapa en någorlunda enhetlig bild i landet över vad det är som kan förbjudas, sä-
ger Magnus Olofsson, MSB. FOTO: GUNNO IVANSSON
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Brandmän får skadestånd
��JO klandrar Södertörn för att ha brutit mot repressalieförbudet

Två brandmän får 150 000 
vardera i skadestånd av Sö-
dertörns Brandförsvarsför-
bund.

 Efter allvarlig kritik från 
Justitieombudsmannen 
medger förbundet i en för-
likning att det var fel att ne-
ka brandmännen anställ-
ning sedan de kritiserat för-
bundet i en debattartikel.

�� Brandmännen gjorde 2014 
sin andra period som sommar-
vikarier i Södertörn. De såg då 
hur kollegor som vikarierat i 
flera år nekades fortsättning 
medan personer som saknade 
både utbildning och erfarenhet 
fick fast anställning.

De började ställa frågor  om re-
kryteringen, men tyckte inte 
att de fick något gensvar och 
skrev då en debattartikel. I den 
kritiserade de Södertörns re-
kryteringskampanj som lovade 
göra heltidsbrandmän av oer-
farna på nio veckor.

Sent en kväll kort därefter 
fick båda samtal från rekryte-
ringssamordnaren som berät-
tade att de inte längre var önsk-
värda i organisationen.

De bad om en förklaring och 
Södertörn svarade då i ett mejl 
som avslutades:

”I dessa frågor har du valt att 
mycket tydligt ta avstånd från 

förbundet och dess inriktning. 
Det står varje person fritt att ha 
vilken åsikt den vill, men i en be-
dömning om en person är lämp-
lig för anställning är frågan om 
samsyn med förbundets grund-
läggande värderingar självklar 
och där har ditt agerande gjort 
att du inte längre är en person 
som vi anser lämplig för framti-
da anställning hos oss.”

Båda hade fått de bästa om-
dömen under sina vikariat och 
ansåg att de straffats för debatt-
artikeln. De gjorde en anmälan 
till JO för brott mot repressa-
lieförbudet.

I sitt beslut i juni  förra somma-
ren riktar JO allvarlig kritik 
mot Södertörn och brandche-
fen. Enligt JO går det inte att 
dra någon annan slutsats än att 
det var för att de fört fram kri-
tiska åsikter om förbundet som 
de inte fick fortsatt anställning:

”Ingripandet har stora likhe-
ter med en uppsägning, och JO 
konstaterar att det är fråga om 
en mycket allvarlig kränkning 
av AA:s och BB:s yttrande- och 
meddelarfrihet. Att en myndig-
hets anställda utanför tjänsten 
offentligt debatterar verksam-
hetsfrågor av det aktuella slaget 
är enligt JO ett gott exempel på 
vad yttrande- och meddelarfri-
heten syftar till. Utöver de di-
rekta konsekvenserna för AA 

och BB riskerar brandchefens 
och förbundets agerande att 
leda till att andra anställda av-
håller sig från att ge uttryck för 
synpunkter på hur förbundet 
fullgör sitt samhällsuppdrag, 
vilket är allvarligt.”

Där kunde historien varit av-

slutad, men efter att brandche-
fen uttalat sig SVTs lokala ny-
heter för Södertälje ett par da-
gar senare, kände brandmän-
nen att historien upprepade sig.

De vände sig då till  juristen 
Anna Rogalska Hedlund, tidi-
gare vid Centrum för Rättvisa, 
för att stämma Södertörn för 
grundlagskränkning.

– Det har varit en rättsut-
veckling där man kan få skade-
stånd för grundlagskränkning-
ar. I en sån situation hör det till 
god ton att man meddelar mot-
parten att man har för avsikt att 
gå till domstol. Det ger motpar-
ten en möjlighet att backa och 

nå en förlikning i stället, säger 
Anna Rogalska Hedlund.

Och det var vad som hände, 
Södertörn gick med på en för-
likning som innebar att brand-
männen fick 150 000 kronor 
var i skadestånd.

– En viktig drivkraft för dem 
har varit att rädslan för att yttra 
sig inte ska få segra. Jag rekom-
menderar verkligen att JOs ut-
låtande läses. Det är ett folk-
bildande beslut som förklarar 
syftet med yttrandefrihet och 
det system som vi har i Sverige 
och som vi ska vara väldigt stol-
ta över.

GUNNO IVANSSON

– Frågor kring rekrytering 
har flera olika aspekter, men 
Södertörns brandförsvars-
förbund har tagit beslutet 
från JO på allvar och har se-
dan en längre tid tillbaka 
vidtagit åtgärder för att sä-
kerställa en god kvalitet i 
dessa processer.

��Det säger Tobias Nässén (M), 
ordförande i direktionen för 
Södertörns brandförsvarsför-
bund. 

Han understryker att förlik-

ningen har sin grund i JOs be-
slut och i överenskommelsen 
framgår att alla frågor mellan 
parterna nu är avslutade.

– Gällande förbundets re-
kryteringsarbete så ska det mö-
ta högt ställda kvalitetskrav och 
det handlar såväl om lagar och 
regler som viktiga mål om fysis-
ka krav, god kompetens i kärn-
verksamheten räddningstjänst 
men även kompetensutveck-
ling, förebyggande arbete och 
jämställdhetsarbete.

Som exempel på åtgärder in-

om rekryteringsområdet på se-
nare år lyfter han att direktio-
nen i december 2018 antog en 
ny rekryteringspolicy och in-
rättat en rekryteringsgrupp på 
tjänstemannanivå som får kon-
tinuerlig utbildning i intervju-
teknik mm. 

Andra åtgärder är ett nytt 
webbaserat system för åter-
koppling från styrkeledare till 
sommarvikarier och vice versa 
för att ömsesidigt ta vara på er-
farenheter och utveckla verk-
samheten.

Värt att läsa
”Jag rekommenderar 
verkligen att JOs utlå-
tande läses. Det är ett 
folkbildande beslut”
Anna Rogalska, jurist 

”Södertörn har vidtagit åtgärder”

MSB arbetar med att ta 
fram ett nytt nationellt kon-
cept för att begränsa mil-
jöpåverkan vid räddningsin-
satser.

��Med Gävleborg som pilotlän 
genomfördes under vårvintern 
fyra seminarier med inbjudna 
från räddningstjänsten, mil-
jömyndigheter och ansvariga 
för kommunalt dricksvatten.

– Vi vill öka kunskapen om de 
allmänna hänsynsbestämmel-
serna i miljöbalken och stärka 
räddningstjänstens förmåga 
att minska miljöpåverkan vid 
insatser, säger Christina Ron-
quist, MSB.

Vid seminarierna  arbetades 
bland annat i workshoppar om 
utsläpp som riskerar att slå ut 
den kommunala vattentäk-
ten. Diskussionerna omfatta-
de räddningstjänstbegreppet, 

metod och teknik för att mins-
ka miljöpåverkan och skyldig-
heter enligt miljöbalken; vilka 
krav som kan ställas på rädd-
ningstjänsten vid en insats en-
ligt andra kapitlet i miljöbal-
ken.

Deltagarna är övervägande 
positiva till pilotseminarierna. 
Andreas Vik, brandman Norr-
hälsinge räddningstjänst, säger 
att miljön är en viktig aspekt att 
ta hänsyn till och som man all-
tid har med sig när man ska ta 
beslut.

– Det var en bra utbildning 
som leddes av kunniga perso-
ner. Jag jobbar som insatsle-
dare och det ställs ganska höga 
krav när vi ska fatta beslut om 
det kan befaras skador på mil-
jön.

– Väldigt givande med fo-
kus på samarbete. Vi var några 
från oss och vi var överens om 
att det var väl använd tid, säger 

Lars Holmberg, tf VA-chef på 
Hudiksvalls kommun.

Jenny Berg, miljöhandläg-
gare på Länsstyrelsen Gävle-
borg, tycker det var givande att 
få träffa personer från andra 
myndigheter.

– Vi träffar inte räddnings-
tjänsten så ofta och det var ett 
bra forum för att diskutera de 
gemensamma frågorna. Det är 
givande att höra hur alla upp-
levde sin egen och andras roll, 
vilka förväntningar man har på 
varandra. Ett väldigt bra initi-
ativ.

Först var tanken att det skul-
le vara ett utbildningstillfälle, 
men intresset var så stort med 
140 anmälningar, att det blev 
fyra.

– Eftersom feedbacken blev 
så positiv har vi beslutat ge-
nomföra sex nya seminarier till 
hösten, säger Christina Ron-
quist.

Nationellt koncept för miljöhänsyn vid insats

Under vårvintern genomförde MSB fyra pilotseminarier i arbetet 
med att ta fram ett nationellt koncept för att begränsa miljöpå-
verkan vid räddningsinsatser.
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Varje år inträffar ett flertal 
bränder i flerbostadshus 
som sprids till vinden från 
översta lägenhetsplanet.

��Efter en sådan brand i Umeå 
beslutade Länsförsäkring-
ar Västerbotten att i samband 
med skaderegleringen lära sig 
mer om vad som hänt och hur 
liknande scenarion kan undvi-
kas i framtiden. 

Det resulterade i projektet 
Braska vind (brandskadesä-
kert byggande för vind) som 
man drivit tillsammans med 
fastighetsägaren Bostaden, 
Umeå kommun och byggher-
ren Peab. 

Syftet med projektet var att 
identifiera och beskriva åt-
gärdspunkter som skulle kun-
na förhindra eller begränsa 
vindsbränder och förbättra 
egendomsskyddet. 

Projektet utgick från ett par 

frågor och konstateranden:
��Hur kan brandförlopp i vin-

dar förhindras? 
��Regelverket avser endast 

personskydd för utrymning – 
stora brister i egendomsskyd-
det.
��Miljöaspekten – större hän-

syn måste tas till den miljöpå-
verkan en omfattande brand 
ger.

Det övergripande syftet  efter 
projektet är att på sikt få till en 
ändring i Boverkets byggreg-
ler. 

Länsförsäkringar vill också 
utforma en visningsvind där 
andra kan ta del av åtgärderna, 
samt utforma ett material där 
åtgärderna presenteras, både 
tekniskt och ekonomiskt. 

I projektet har även flera 
målgrupper identifierats, för-
utom Boverket finns byggmäs-
tare, fastighetsägare, arkitek-

ter, försäkringsbolag, opini-
onsbildare, politiker och all-
mänhet bland målgrupperna. 

Budskapet är att  det går att 
minska risken för brandsprid-
ning till eller via vindsutrym-
men med rätt åtgärder, och till 
inte alltför stor kostnad. 

Åtgärderna kan skapa eko-
nomisk vinning, miljömässiga 
vinster samt minskat lidande 
för hyresgästerna. 

Projektet har genomförts 
med hjälp av två oberoende 
konsulter och deras utredning-
ar har lett till de tolv åtgärds-
punkter som presenteras som 
kompletterande och skade-
förebyggande åtgärder för att 
förbättra brandskyddet. 

De tolv punkterna ger ett 
brandskydd för vindsvåningen 
som ökar den totala byggkost-
naden med cirka en procent. 

I nyproduktion av en bygg-

nad i motsvarande storlek som 
den totalskadade (1 117 kva-
dratmeter boyta fördelat på 15 
lägenheter och fyra våningar)   
är den framräknade merkost-
naden 362 899 kronor. 

De åtgärder som projektet 
föreslår löser också det ökande 
problemet med mögel på ven-
tilerade vindar. 

Just nu byggs det  totalskadade 
huset vid branden i Umeå upp 
igen och man genomför alla 
de tolv åtgärdspunkterna som 
identifierats i projektet. 

Byggnaden beräknas vara in-
flyttningsklar i november och 
då med ett bättre brandskydd 
än i ursprungsbyggnaden.

Är du intresserad av att få 
mer information om projek-
tet, kontakta tomas.ekman@
lfvasterbotten.se

ANNA ANDERSSON CARLIN

12 åtgärdspunkter
�� Branden i Umeå där bygg-

naden helt förstördes gav en 
skadekostnad på cirka 32 miljo-
ner kronor, åtgärder för att und-
vika en liknande skada beräknas 
till 362 899 kronor. 

1 Utforma en tät takfot. För-
hindrar att brandspridning 

sker till vind, utförs i obrännbart 
material. Mätning och kontroll 
av fuktighet, förbered för venti-
lering av vinden. 42 900 kr

2 Komplettera omslutnings-
väggar/tak i vindsutrym-

men med en skiva,  15 mm Pro-
tect F. 104 019 kr

3 Isolering ovanför övers-
ta fönsterbandet byts från 

glasull till stenull. 4 181 kr

4 Tak ovanför trapphus ut-
förs i betong istället för 

träreglar, mineralull och gips.   
 49 393 kr

5 En extra brandvägg i vinds- 
utrymmen som överstiger 

200 kvadratmeter. Brandväggen 
muras på putsade lecablock, 
och bryter yttertaket. 55 150 kr

6 Två rökluckor installeras/
ersätter eventuella fönster 

på vind. 0 kr

7 Obrännbar skiva på fasa-
den vid balkonger ersätter 

målad träpanel. 14 263 kr

8 Seriekopplade rökdetekto-
rer på vind. 1 963 kr

9 Eldspjäll monteras i samt-
liga spiskåpor, vilket för-

hindrar brand att sprida sig i im-
kanal. 11 550 kr

10 Spisvakt Safera monte-
ras vid varje spis.  

 70 950 kr

11 Brandväggar in- och ut-
vändigt, samt branddörrar, 

markeras med antingen skylt-
ning eller färgmarkeringar.  
 5 500 kr

12 Löpande tredjepartskon-
troll av sakkunnig inom 

brand under byggtiden, innan de 
olika momenten isoleras och/el-
ler byggs igen 3 080 kr

Totalt 362 899 kr

Branden som ledde till pro-
jektet inträffade i augusti 
2018 i stadsdelen Tomtebo 
i Umeå. 

�� Branden startade i en vagn 
med reklamblad på balkongen 
till en etagelägenhet, spred sig 
snabbt upp på vinden och vida-
re till motstående gavel (vin-
kelbyggt) samt in i lägenheten. 

Branden på vinden var svår-
släckt och det var för riskfyllt 
för räddningspersonalen att 
utföra släckinsatser  på vinden. 

Efter cirka två timmar beslu-
tade insatsledaren att låta vin-
den brinna av under kontrolle-
rade former. 

Räddningstjänstpersonal 
bevakade lägenheterna på vå-
ningen närmast under vinden 

för att snabbt se tecken på om 
branden var på väg att spridas 
nedåt. 

Personal i höjdfordon  bevaka-
de branden uppifrån och kylde 
de ställen där det brann som 
mest. Ett kranfordon använ-
des för att gräva i brandres-
terna samt lyfte ned glödande 
materiel från vindsvåningen. 

Branden startade före klock-
an  tio på förmiddagen, rädd-
ningsinsatsen avslutades vid 
23-tiden på kvällen.

När skaderegleringen star-
tade konstaterades att bygg-
naden fått brandskador samt 
kraftiga vattenskador. Det be-
dömdes vara en totalskada 
med en skadekostnad på cirka 
32 miljoner kronor.

Projekt ska förhindra 
vindsbränder
��Kostnaderna 1 procent av nyproduktion

Totalskadan kostade 32 miljoner

Branden startade på en balkong och spred sig till vinden. Räddningstjänsten beslutade att låta vinden brinna av under kontrollerade 
former. Notan blev dyr. FOTO: LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Ström söker sig alltid mot 
jord.

När en skruv i ett elrör bi-
drog till att strömmen kun-
de välja annan väg (va-
gabonderande strömmar) 
uppstod flera olika brand-
härdar i samma byggnad. 

�� SOS fick  i mars 2018 samtal 
från ett flerbostadshus i Säff-
le. De första uppgifterna rörde 
att det bildats en växande svart 
fläck i innertaket på plan två. 

Räddningstjänsten i Säff-
le larmades ut och noterade 
snabbt en brand inne i bjälkla-
get ovanför uppringaren, det 

vill säga i golvet på plan tre. 
Under tiden de arbetade 

med brandhärden upptäcktes 
fler brandhärdar på helt andra 
platser i byggnaden. Bland an-
nat i en golvbrunn på plan två. 

Bränderna släcktes  effektivt 
med hjälp av högtrycksaggre-
gat och såväl brandskador som 
vattenskador blev  begränsade. 

Då de olika brandhärdarna 
och brandförloppet bedömdes 
ovanliga beslutades att genom-
föra en olycksutredning för att 
klarlägga den direkta brandor-
saken.

Utredningen visar att i an-

slutning till en gruppcentral i 
en lägenhet på plan ett hade en 
skruv gått igenom ett äldre el-
rör av bleckplåtsmodell, varpå 
en överledning skett från elka-
blar i röret till själva röret. Elrö-
ret betjänar/matar lägenheten 
på plan tre. 

När ström lämnar  elsystemet 
och väljer annan väg än tänkt, 
kallas detta för ”vagabonde-
rande strömmar”. Strömmen 
söker sig hela tiden mot något 
som är jordat.

 Detta kan leda till värmeut-
veckling som i sin tur kan leda 
till brand. 

På plan tre hade strömmen 
därefter letts över till elrör för 
betjäning av spis, och därifrån 
överledning vidare till ett av-
loppsrör i gjutjärn via träma-
terial. 

Brand uppstod i trä bakom 
spisen samtidigt som ström-
men också leddes vidare i av-
loppsröret ner till underliggan-
de våning.

På flera platser uppstod  min-
dre glödbränder när strömmen 
via byggnadsmaterial försökt 
nå jord. 

Strömmen har sedan tagit 
sig vidare till ett armeringsnät 

under klinkerplattorna på plan 
två. Det var här branden i golv-
brunnen uppstod.

Olycksutredningen  genomför-
des  av Marcus Runefors på av-
delningen för Brandteknik vid 
Lunds tekniska högskola på 
uppdrag av MSB. Till sin hjälp 
har han haft Mattias Ström-
gren (MSB), Tobias Wikstrand 
Högström (polisen), Anders 
Reinholdsson (polisen) och 
Lars Jansson (Elsäkerhetsver-
ket).

MATTIAS SJÖSTRÖM

FAKTA

Vagabonderande 
strömmar
�� Vagabonderande strömmar upp-

står när strömmen väljer annan väg än 
tänkt, lämnar elsystemet och vand-
rar runt i byggnadsmaterial av olika 
slag och hela tiden söker sig mot något 
som har bra jordanslutning, exempelvis 
gjutna avloppsrör, vattenledningssys-
tem med mera. 
�� När överledning sker i trämaterial ko-

lar (svartnar) detta. Kolningen medför 
att den elektriska ledningsförmågan 
ökar och därmed också värmeutveck-
lingen var på en brand uppstår.
�� Vagabonderande strömmar uppstår 

lättare då den så kallade PEN-ledaren 
inte fungerar korrekt (nollsläpp). Men 
kan uppstå även vid en fungerande 
PEN-ledare.
�� PEN-ledare är en jordad ledare 

som har en gemensam funktion som 
skyddsledare och neutralledare. En 
isolerad PEN-ledare ska vara gulgrön i 
hela sin längd med en ljusblå tilläggs-
markering i ändarna.
�� Jordfelsbrytare kan förhindra den-

na typ av överledning, förutsatt att den 
finns installerad på aktuell del av elsys-
temet. I det här fallet fanns jordfelsbry-
tare installerade i gruppcentralen och 
därför inte på matningsledningen fram 
till elcentralen. 

Mer information
��Olycksutredning 

https://www.msb.se/RibData/Filer/
pdf/28806.pdf 
�� Elektricitet och bränder

https://www.msb.se/RibData/Filer/
pdf/24918.pdf

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@

halmstad.se

Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström med-
verkar under Erfarenheter med sammanfattningar av 
olycksundersökningar inskickade till MSB, samt egna 
arbeten. De tar gärna emot synpunkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutred-
ning@msb.se
Undersökningarna på nätet: www.msb.se/olycksun-
dersokningar/kommuner

Anna Andersson Carlin
anna.carlin@rsyd.se

KontaktErfarenheter

Flera brandhärdar när 
strömmen tog olika vägar

2
Överledning mellan olika 
elrör av plåt.

Skissen visar hur strömmen vandrade och skapade flera brandhärdar i huset. ILLUSTRATION: MSB

4 
Överledning från elrör av plåt 
till avloppsrör via trämaterial. 
Kolning/antändning.

3
 Kolning/antändning längs 
med elrör av plåt.

5
Överledning via trämaterial 
samt antändning i golvbrunn.

1
Skruv orsakade överledning 
från kabel till elrör av plåt.
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Trycket på att räddnings-
tjänster ingår i en system-
ledning som kan hantera 
större insatser växer.

Polisen har gjort den för-
ändringen.

– Vi ska ha ett lednings-
system, och det jobbar vi 
egentligen fortfarande med 
att få ihop, säger Rafael Da-
vidgård, Polisen.
�� Från att ha varit 21 myn-

digheter blev Polisen 2015 en 
myndighet indelad i sju regio-
ner.

Rafael Davidgård och Ola 
Fredriksson jobbar på polisens 
nationella operativa avdelning, 
NOA, som ämnesexperter inom 
operativ ledning. 

De båda har sedan 2014 varit 
med och byggt upp metodik för 
stab- och ledningssystem, in-
om operativ ledning jobbar de 
mycket med krisberedskap.

– Vi är inne på vårt femte år 
och arbetar fortfarande med 
implementering, som kanske 
är huvuddelen av arbetet. Man 
kan komma överens om saker, 
men omsätta så det blir enhet-
liga effekter; det är det svåra, sä-
ger Ola Fredriksson.

Analyser av händelser  som Gö-
teborgskravallerna och mas-
sakern på Utöya i Norge har 
genom åren krävt utveckling 
av förmågan att hantera kom-
plexa händelser, men även om-
bildningen till en myndighet 
innebar ett utvecklingssprång, 
konstaterar Rafael Davidgård.

– Nu ska nationell nivå kun-
na leda och fördela resurser 
över landet. Det är nytt för po-
lisen att hitta formerna för det.

Det handlar om att samla 
svensk polis och att synka med 
omvärlden. Rafael Davidgård 
och Ola Fredriksson medver-
kar i att ta fram en handbok om 

operativ ledning vid särskilda 
händelser.

– När vi fick uppdraget 2014 
drog MSB samtidigt igång ar-
betet med ledning och samver-
kan. Det gav oss möjlighet att 
haka på projektet från början, 
och det har vi nytta av i dag när 
vi ska få ihop polisens interna 
arbete med det aktörsgemen-
samma, säger Rafael David-
gård.

Rafael Davidgård  konstaterar 
att polisen haft samma utma-
ning som svensk räddnings-
tjänst, att resurserna inte räck-
er till i vissa regioner vid kom-
plicerade och långvariga hän-
delser.

– Sedan 2007 har vi vid sär-
skild polistaktik arbetat med 
att flytta personal för att för-
stärka. Det har blivit lättare 
och går snabbare sedan vi blev 
en myndighet.

Ola Fredriksson är polisens  
representant i det nystartade 
projektet Enhetligt lednings-
system (ELS) som drivs av 
MSB.

– Något som är fantastiskt 
bra med ELS-projektet är att 
man har med utbildningen 
från början. Det är viktigt att 
parallellt jobba med utbild-
ningsorganisationen som kan 
tolka och omvandla till utbild-
ningsinsatser. Vi såg när vi 

skulle implementera nytt led-
ningssystem att vår nya resurs 
med kompetenscentrum inte 
gick riktigt i takt, vi levererade 
en produkt utan att ha en färdig 
utbildningsorganisation, säger 
Ola Fredriksson.

Målet med enhetligt  lednings-
system hos räddningstjänst är 
bland annat likhet i organisa-
tion, arbetssätt och nomen kla-
tur.

– Ska man jobba i samver-
kande förbund och det ska bli 
enhetligt är det ganska myck-
et jobb. Men samtidigt får man 
inte kompromissa bort saker så 
begreppen urvattnas och det 
blir ännu otydligare, säger Ra-
fael Davidgård.

Samtidigt som polisens led-
ningssystem ska vara enhetligt 
kan det finnas behov av lokal 
anpassning.

– Det har vi pratat mycket 
om. Vad måste vara enhetligt 
för att systemet ska fungera 
och vad måste få vara lokalt an-
passat. Hur den balansen hittas 
måste man vara öppen för att 
diskutera.
��Om systemet ska förändras, 

vad är viktigt för att lyckas?
– Forskning visar att man 

måste kraftsamla kring kom-
petensutveckling. Så fort något 
nytt skapas; börja träna och öva 
över organisationsgränserna.
�� På vilket sätt har polisen 

blivit bättre efter omorganisa-
tionen?

– Genom det sammanhållna 
ledningssystemet. Varje sär-
skild händelse är en byggsten 
där vi utvärderar och skruvar 
lite mer på systemet. Vore för-
mätet att säga att det sitter, men 
vi är en bit på väg, säger Ola Fre-
driksson.

– Vi är snabbare att hante-
ra större händelser, har större 
förmåga i myndigheten, säger 
Rafael Davidgård.

Under riksdagsvalet  2018 pro-
vades metoderna skarpt innan 
allt egentligen var på plats.

– En framgångsfaktor. Vi ha-
de de som jobbade med händel-
sen och de som jobbar med att 
utveckla systemet i samma lo-
kal. Det är en viktig hävstång att 

Hanterar stora händelser snabbare
��Ett ledningssystem efter polisens omorganisation

Genomföra
”Man kan komma 
överens om saker, men 
omsätta så det blir  
enhetliga effekter; det 
är det svåra.”
 Ola Fredriksson, Polisen

För fyra år sedan blev Polisen en myndighet. Nu ska nationell nivå kunna leda och fördela resurser över landet. Genomförandet pågår fortfarande, men det konstateras att man blivit 
snabbare att hantera större händelser. FOTO: LARS HEDELIN, POLISEN
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Hanterar stora händelser snabbare
��Ett ledningssystem efter polisens omorganisation

våga använda det som inte är 
klart, och det passade bra att 
testa under valet eftersom det 
är en händelse som pågår över 
tid, säger Rafael Davidgård.
�� Vad har ni lärt under för-

ändringsarbetet?
– Det är viktigt att hål-

la trycket uppe i implemen-
teringen, det räcker inte att 
skicka ut en bok. Man måste 

ha respekt för att allt häng-
er ihop, från processer till ut-
bildningsorganisation. På så 
vis är det rätt krävande. Och 
så måste man ha med hög-
sta ledningen, säger Ola Fre-
driksson.

– Grundtankarna i krisled-
ning och språket från Gemen-
samma grunder har vi försökt 
ta med in i vår organisation. 
Det knyter faktiskt samman 
oss. Vi jobbar med grunder-
na i interna styrdokument 
och utbildningar, bygger vår 
handbok i krisledning efter 
principerna. Det är viktigt att 
se att vi är i ett sammanhang, 
säger Rafael Davidgård.

PER LARSSON

För fyra år sedan blev Polisen en myndighet. Nu ska nationell nivå kunna leda och fördela resurser över landet. Genomförandet pågår fortfarande, men det konstateras att man blivit 
snabbare att hantera större händelser. FOTO: LARS HEDELIN, POLISEN

Testa skarpt
”Det är en viktig  
hävstång att våga  
använda det som 
inte är klart.”
Rafael Davidgård, Polisen

FÖR NEDLADDNING
Vägledning om  
eldningsförbud
Se sid 22. 

Vägledning för lokal ISF
Se artikel sid 30.
Det finns även sex broschyrer 
kopplade till vägledningen:
– Det lokala geografiska områ-
desansvaret under en samhälls-
störning
– Lokal ISF, vad är det? 
– Att delta i en lokal ISF 
– Att arbeta i ett ISF-stöd 
– Att vara inriktnings- och sam-
ordningskontakt, ISK 
– 10 steg på vägen till en lokal 
ISF

Nationell risk- och  
förmågebedömning 2019 
Strategiskt underlag för att inrik-
ta och utveckla krisberedskapen 
och civilt försvar. Ger en övergri-
pande och en områdesvis bild av  
sårbarheter, hot och risker.

Så förstärker vi vid  
större händelser 
För de som använder Rakel och 
behöver veta vilka förstärknings-
resurser som finns. MSB kan 
stödja med exempelvis sam-
bandsledarpool, terminalpool, 
verktyg för tillfällig nätförstärk-
ning

Investering i kunskap för ett 
säkrare samhälle
MSBs strategi för forskning och 
utveckling.

Skador och riskgrupper i  
hem- och boendemiljöer
Forskningsprojekt som särskilt 
undersökt vilka grupper som lö-
per störst risk att skadas av fall, 
skärning och förgiftning, samt i 
vilka typer av situationer som ris-
ken kan anses som extra stor. 
Tre områden har undersökts: 
oavsiktliga skador i bostaden, 
våldet i skolorna samt suicid-
platser. 

Branddynamiska metoder som 
stöd för räddningstjänsten
Rapporten sammanfattar ett 
projekt där syftet har varit att un-
dersöka hur branddynamik an-
vänds och kan användas för att 
stödja räddningstjänsten i före-
byggande, operativ och utredan-
de verksamhet. 

Räddnings- och sjukvårds- 
insats vid terrorhändelse
En internationellt utvecklad och 
prövad simuleringsmodell för 
träning av räddnings- och sjuk-
vårdspersonal för insats vid ter-
roristattacker har anpassats till 

svenska förhållanden och fram-
gångsrikt använts vid utbildning.

Vägledning i  
skogsbrandssläckning 
Fokus på bekämpning av skogs-
bränder, både på marken och 
från luften. Målgrupp är fram-
för allt räddningstjänstpersonal 
som aktivt deltar vid brandbe-
kämpning i skog och mark.

Stormarna Alfrida och Jan
Under januari 2019 drog två stor-
mar in över Sverige. Effekterna 
av stormarna skilde sig åt. MSB 
har gjort en utredning och sam-
manställning av viktiga erfaren-
heter.

En räddningstjänst för alla 
Se sid 28.

Utvecklad riskhantering för 
samhällsviktiga verksamhe-
ter avseende översvämnings-
risker
Studiens resultat ska bidra till en 
utvecklad risk- och kontinuitets-
hantering i översvämningsdrab-
bade områden. 

Nationell strategi för  
brandskydd: har den  
förändrat något?
Rapporten redovisar och ana-
lyserar utvecklingen av antalet 
omkomna och allvarligt skadade 
samt för ett antal andra utpeka-
de indikatorer. 

Årsrapport  
it-incidentrapportering 2018
Sammanställning och analys av 
de statliga myndigheternas rap-
portering  av it-incidenter som 
bedömts som allvarliga.

Brottsförebyggande åtgärder 
mot radikala vänsterrörelser
Undersökning hur lärare, social-
arbetare och poliser på lokal ni-
vå tolkar och utför sitt uppdrag 
inom det specifika arbetet mot 
”vänsterextremism” samt hur 
vänsterradikala aktivister upp-
fattar och påverkas av dessa åt-
gärder. 

Kontinuitetshantering för 
samhällsviktig verksamhet 
Faktablad som berättar vad 
MSB kan stödja med idag och 
vad som utvecklas för framtiden. 

Utvärdering av MSB:s arbete i 
samband med skogsbränder-
na 2018
Utvärderingen visar viktiga lär-
domar och utvecklingsområ-
den som kan stärka och utveck-
la MSB inför framtida samhälls-
störningar. 

Hantering av ANE
Handbok till MSB föreskrifter 

2018:13 om hantering av ammo-
niumnitrat, -emulsioner, -sus-
pensioner och -geler som ännu 
inte omvandlats till sprängäm-
nen.

Krisinformation på flera 
språk?
 Nationell kartläggning av hur 
beredskapsmyndigheter, läns-
styrelser och kommuner arbe-
tar med krisinformation på flera 
språk än svenska. 

Rättssäkerhet och effektivitet 
vid brandskyddstillsyn
 Uppföljning av om Tillsynshand-
boken och MSBs handläggnings-
stöd fått avsedd effekt.

Metodstöd för systematiskt  
informationssäkerhetsarbete
Översiktlig bild av vad systema-
tiskt informationssäkerhetsarbe-
te innebär.

Nordiskt seminarium  
om samhällsskydd  
och beredskap
Redovisning av seminarium från 
oktober 2018 då MSB, med stöd 
av Försvarshögskolan, genom-
förde ”Nordiskt seminarium om 
samhällsskydd och beredskap 
– beroenden, sårbarheter och 
samarbete i regionen”. 

Vägledning för kommunens 
arbete med styrdokument 
2019-2022
Kommunerna ska ta fram ett 
styrdokument för sitt arbete 
med krisberedskap. Vägledning 
från MSB i samråd med SKL och 
kommunrepresentanter. 

Vägledning för kommunens 
utbildnings- och övningsplan 
2019-2022
MSB och SKL har kommit över-
ens om att kommunerna ska 
ta fram en utbildnings- och öv-
ningsplan. Vägledningen ger 
stöd i att ta fram inriktning för 
utbildningar och övningar.

Vagabonderande strömmar 
orsakade flera brandhärdar i 
flerbostadshus  
Se erfarenheter, sidan 25.

Fler publikationer på 
www.tjugofyra7.se

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att lad-
da ner på två ställen.
�� rib.msb.se – klicka på bibli-

otek. Sök på titel.
��msb.se/produkter och 

tjänster/publikationer – sök 
på titel.

NYUTGIVET FRÅN MSB

Anders Danielsson, tidigare 
Säpo-chef, har fått uppgif-
ten att utreda bildandet av 
en ny myndighet för psyko-
logiskt försvar. 

�� Statsminister Stefan Löf-
vén sade i januari förra året att 
en myndighet för psykologiskt 
försvar ska inrättas. I augusti 
kom beslut om utredning och 
direktiv för den.

 Först 29 maj, tio månader se-
nare, kom beslutet att Anders 
Danielsson, i dag landshövding 
i Västra Götaland och tidigare 
Säpo-chef, ska leda utredning-
en.

Utredningen ska bland an-
nat lämna förslag på myndighe-
tens ansvar, hur verksamheten 
ska vara utformad för att kunna 
verka i både fred och krig, even-
tuella författningsändringar. 

Resursbehov, ledningsform 
och finansiering av myndighe-
ten ingår också.

Utredningen ska vara klar i 
maj nästa år och ambitionen är 
att en ny myndighet ska finnas 
på plats 2022.

 Styrelsen för psykologiskt 
försvar lades ner 2008 för att 
tillsammans med Räddnings-
verket och Krisberedskaps-
myndigheten ingå i MSB.

Utredare av ny myndighet utsedd
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Lärande är i fokus – inte  
uppvisning och spänna 
muskler.

– Målet är att de som övas 
ska få viktiga kunskaper och 
utökade erfarenheter som 
blir värdefulla i deras var-
dag, säger projektledaren 
Maria Jontén, MSB.

Det handlar om Barents 
Rescue som för tredje gång-
en arrangeras i norra Sve-
rige.

�� Finland, Norge, Ryssland 
och Sverige samarbetar i Ba-
rentsrådet och har sedan 2001 
haft gemensamma övningar 
med rullande schema. 

23-27 september är det åter 
Sveriges tur när en övnings-
vecka arrangeras med Kiruna 
som centralort.

Det övergripande målet är  
att utveckla ett gemensamt 
koncept för samverkan på ska-
deplats i Barentsregionen.

– Det är den enda civila fält-
övning vi har med internatio-
nella kollegor. Vår ambition 
är att visa en effektiv övning, 
bredda omfånget så vi får med 
utbildning, träning, övning och 
erfarenhetsåterföring, säger 
Maria Jontén.

Under veckan  testas kommu-
nikation mellan länderna i Te-
tra-systemet. Centrala delar 
är också utvärderingsmetoden 
AAR (After Action Review) och 
en svensk metod för samver-
kan på skadeplats.

– Vi lär ut och använder me-
toderna och hoppas övriga län-
der tycker de är så bra att de vill 
använda dem. Vi exporterar 
dem, kan vi säga. Och vi använ-
der MSBs vägledningar för hur 
man kan planera och utvärdera 
övningsverksamhet.

Tidigare har fältövningar-
na löpt över hela övningsveck-
an. Nu pågår de 1,5 dagar. Hu-

vudscenariot är en omfattan-
de skogsbrand som utarmar 
svenska resurser, följt av sky-
fall som generar ras och skred. 
Barentsregionen, som är glest 
befolkad med långa avstånd, 
får problem. EU kan inte bistå 
eftersom många skogsbränder 
rasar samtidigt i södra Europa. 
Därtill övas bland annat även 
kemolycka och insats vid kol-
lapsad byggnad.

– Innan vi skapade scenarier 
tittade vi först på vilka förmå-
gor vi ville utveckla. Eftersom 
Sverige är värd är det framför 
allt vi som prövas. 

Efter senaste Barents Rescue  
i Ryssland gjordes utvärde-
ringar och rekommendationer. 
Med de i ryggen började pla-
neringen för årets övning. Er-
farenheter från flygkraschen 
vid Kebnekaise, terrordådet 
på Drottninggatan i Stockholm 
och förra sommarens skogs-
bränder har gett ingångsvär-
den.

– Men faktum är att vi tog 

fram scenariot redan innan 
skogsbränderna 2018.

Under själv övningsveckan, 
före fältövningarna, genomförs 
också en dag fullbokad med bå-
de träning och simuleringsöv-
ningar.

Träningsdagen kommer ha 
åtta olika stationer där man 
bland annat tränar olika rädd-
ningsmoment och GIS-stöd i 
fält.

Simuleringsövningarna  är för-
lagda till Kiruna och Luleå och 
sker parallellt med träningsda-
gen. 

Det ska övas ledning och 
samverkan regionalt samt upp-
rättande av ett koordinerings-
center. Kunskap om varandras 
krishanteringssystem, natio-
nellt och internationellt, för att 
kunna ge stöd är i blickfånget.

– Vi behöver kunna prio-
ritera och kommunicera till-
sammans. Kommandospråket 
måste vara det samma så vi för-
står varann när vi pratar mellan 
länderna. En annan viktig del är 

vem som är vem, att vi kan var-
andras uniformer.

Under veckan hålls även en 
rad seminarier och polisen ge-
nomför en DVI-övning (Disas-
ter Victim Identification) med 
identifiering av avlidna. 170 
poliser från hela Norden, även 
Danmark och Island, deltar.

– Det blir en av världens 
största DVI-övningar enligt 
Interpols standard, vars led-
ning kommer vara på plats, 
och första gången det nordis-
ka DVI-teamet testas. Vi kom-
mer att ha 100 avlidna, scenari-
ot liknar Utøya men händelsen 
är naturrelaterad.

Barents Rescue började dock 
redan i maj med ett kunskaps-
seminarium som hanterar mot-
tagande av internationell hjälp.

– Det handlar om gränspas-
sage, värdlandsstöd och rådan-
de lagstiftning. Här är nog kun-
skapen ganska låg. Det gäller att 
det administrativa sitter i rygg-
märgen när olyckan inträffar.

Sista helgen i augusti  genom-
förs en alarmeringsövning som 
sker på respektive arbetsplats. 
Sverige övar att hantera tidig 
varning, begära stöd. Övriga 
länder övar att ta emot begäran 
om stöd, förmedla erbjudande 
och delta i internationell sam-
verkanskonferens.

Budgeten för årets Barents 
Rescue är 19 miljoner kronor, 
från första planering till ge-
nomförande och utvärdering. 
Det är mindre än hälften av vad 
senaste övningen i Sverige kos-
tade.

– Det är mycket svårare att 
forma den här övningen än det 
någonsin varit tidigare. Vi har 
klimatförändringar och ett ut-
manande utrikes- och säker-
hetspolitiskt läge samtidigt 
som vi ska utveckla Barents-
konceptet.

PER LARSSON

Lärande när Sverige prövas
��Barents Rescue satsar på effektiv övning

Mindre uppvisning, mer lärande är ambitionen när Barents Rescue 
genomförs i Norrbotten i höst. Målet är att deltagarna ska få med 
sig viktiga kunskaper att använda i vardagen, säger Maria Jontén, 
MSBs projektledare. FOTO: PER LARSSON

FAKTA
Barentsrådet 
�� Bildades 1993 med syfte att 

stärka fred, stabilitet och fram-
åtskridande genom att förbätt-
ra möjligheterna till samarbete 
över regionens gränser.
�� Barentsavtalet tecknades 

2008 av regeringarna i Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland. Av-
talet omfattar gränsöverskridan-
de samarbete inom förebyggan-
de, beredskap och för insatser 
vid nödsituationer i Barentsre-
gionen.

��Ordförandeskapet roterar 
mellan de fyra länderna. 2017-19 
är Sverige ordförande.
�� Styrgruppen JCRC (Joint Com-

mittee on Rescue Cooperation) 
ska tillgodose tillämpningen av 
avtalet.

Barentsregionen
�� Finland: Lapplands och Uleå-

borgs län.
�� Norge: Nordlands, Troms och 

Finnmarks fylke
�� Ryssland: republikerna Kare-

len och Komi, Archangelsk och 

Murmansk län samt autonoma 
området Nenets.
�� Sverige: Norrbottens och Väs-

terbottens län.

Barents Rescue
�� Civil, internationell krishante-

ringsövning inom ramen för Ba-
rentsavtalet. Genomförs vart 
tredje år från 2019, tidigare vart-
annat år. De fyra länderna turas 
om att arrangera.
�� Huvuddelen av årets övning 

genomförs i Kiruna 23-27 sep-
tember med cirka 600 deltagare.

�� Svenska deltagare: MSB, läns-
styrelserna i Norrbotten och Väs-
terbotten, Region Norrbotten 
och Västerbotten, kommuner 
(+FRG), räddningstjänster i re-
gionen, SOS Alarm, Trafikverket, 
Socialstyrelsen, Polisen, Svens-
ka kyrkan, Luleå stift.
�� Tidigare övningar: 2001 Sve-

rige (Boden), 2005 Norge, 2007 
Finland, 2009 Ryssland, 2011 
Sverige (Luleå/Jokkmokk/Bo-
den), 2013 Norge, 2015 Finland, 
2017 Ryssland.

Första 
handboken
i jämställdhet
Skyddskläder i rätt stor-
lek, omklädningsrum 
som funkar för både kvin-
nor och män och bra be-
mötande. 

MSB har gett ut den 
första handboken i jäm-
ställdhet för räddnings-
tjänsten.

�� Personal som gör in-
ternationella insatser för 
MSBs räkning har sedan 
länge haft en handbok i jäm-
ställdhet. Insatsen blir helt 
enkelt mer verkningsfull 
med förståelse för mäns och 
kvinnors skilda villkor.

Något motsvarande för 
dem som arbetar i eller ut-
bildar för räddningstjäns-
ten i Sverige har inte funnits 
tidigare.

Handboken beskriver 
de kommunala räddnings-
tjänsterna både som arbets-
platser och som organisa-
tioner med uppdraget att ge 
god service till kommunens 
alla invånare. 

Boken innehåller check-
listor om arbetsgivarens 
skyldigheter för att förhin-
dra trakasserier. Den ger 
handfasta tips till utbilda-
re om hur kvinnor och män, 
flickor och pojkar, ska be-
mötas på ett likvärdigt sätt, 
och förklarar  hur genusana-
lyser kan bidra till att mins-
ka dödsolyckorna.

– Det är vår förhoppning 
att den här handboken ska 
användas både i utbildning-
arna och på arbetsplatserna, 
säger Dan Eliasson, MSBs 
generaldirektör i handbo-
kens förord.

Handboken kan beställas, 
i tryckt form eller i pdf, via  
MSBs hemsida.

NYTT OM NAMN
�� Emma Nordvall blir 1 sep-

tember ny räddningschef i 
Hässleholm, hon är i dag bi-
trädande förbundsdirektör i 
Skåne Nordväst.
�� Per Björkman är numera 

räddningschef i Skånemitt 
(Höör och Hörby), kommer 
från Räddningstjänsten Syd.
��Max Ekberg har slutat som 

handläggare för skydd mot 
olyckor och räddningstjänst 
på SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting), är nu verk-
samhetsstrateg på Söder-
törns brandförsvarsförbund.
�� Johan Gert slutar på MSB 

och ersätter Ekberg på ovan-
stående tjänst hos SKL.
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MSBs resurser 
imponerade
I samband med Räddnings-
tjänstrådets aprilmöte an-
ordnades en visning av  
MSBs förstärkningsresurser 
i Kristinehamn.

– Jag är djupt impone-
rad av hur mycket grejer 
MSB har, säger Nils Weslien, 
chef för Karlstadsregionens 
räddningstjänst.

��Räddningstjänstrådet bild-
ades 2014 och syftet är att ska-
pa en representativ kontakt- 
yta och främja dialogen mel-
lan MSB och kommunal rädd-
ningstjänst. 

I rådet deltar Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) och 
en representant för räddnings-
tjänsten från varje län. Rådet 
träffas två gånger om året.

Vid senaste träffen diskute-
rades bland annat MSBs förslag 
till vägledning för eldningsför-

bud, Rakels mobila basstatio-
ner och MSBs arbete med att ta 
fram en handlingsplan för stöd 
till räddningstjänsten.

– Den ska vara klar i oktober 
och bli underlag för myndig-
hetens verksamhetsplanering 
i räddningstjänstfrågor, säger 
Frida Billström, MSB.

Eftermiddagen ägnades  åt ett 
studiebesök vid MSBs lager för 
förstärkningsresurser i Kris-
tinehamn. Det tog personalen 
två dagar ställa ut och förevi-
sa utrustningen på ett pedago-
giskt sätt.

– Man får nästan tårar i ögo-
nen av allt arbete de lagt ner för 
att vi ska få se det här. Jag ska 
verkligen lägga ner mig och gå 
runt och prata med folk, säger 
Svante Borg, förbundsdirektör 
för Storstockholms brandför-
svar.

Där fanns också den nyas-
te förstärkningsresursen, en 
av de helikoptrar som MSB 
upphandlat för beredskap för 
skogsbränder till sommaren. 
Den hade med sig en bytta som 
klarar en kubikmeter vatten 
och flögs dit från Västerås. Fö-
retaget finns också i Luleå och 
Östersund.

– Det är ett historiskt avtal 
där vi som aktör bygger upp en 
nationell förstärkningsresurs 
där vi tillgodoser behovet hos 
MSB. Jag tror det kommer att 
göra stor nytta och vi kommer 
tidigt kunna vara på plats för 
att det inte ska bli så omfattan-
de bränder som det varit, säger 
piloten Joel Backlund.

Räddningstjänstrådets mö-
ten samplaneras med Sakkun-
nigrådet hos SKL som träffades 
dagen innan.

GUNNO IVANSSON

Max Ekberg, SKL (Sveriges 
kommuner och landsting)
– Vi sätter stort 
värde på att vi 
gör det här till-
sammans och 
att räddnings-
cheferna stäl-
ler upp och de-
lar med sig av 
sin kompetens 
och erfarenheter. Vårt arbete 
bygger på att vi får input från 
kommunerna. Det är så det na-
tionella perspektivet tillvara-
tas

Camilla Dahlén, 
räddningschef, Eskilstuna

– Ett jätte-
bra tillfälle att 
höra vad som 
är på gång och 
att man har 
möjlighet att 
påverka. Det är 
ett bra forum 
och har blivit 

allt bättre. Känslan av att MSB 
verkligen vill veta vad vi tycker 
har växt.

Camilla Dahlén ser att MSB 
kan ge stöd på flera områden.

– Värdlandsstöd som vi ge-
nerellt är dåliga på lokalt och 
regionalt. Och sen nationella 
samordningen som man gjor-

de i somras. Det tyckte vi MSB 
gjorde bra och det vill vi ha stöd 
med även i framtiden. Sen ser vi 
saker här som vi inte ens visste 
fanns. Som den här hygienmo-
dulen, det är ju perfekt.

Svante Borg, förbundsdirektör, 
Storstockholms brandförsvar
– Jag tycker 
det är ett bra 
forum för att 
prata om vik-
tiga frågor för 
svensk rädd-
ningstjänst. 
Det är mitt 
femte år och 
jag tycker det har utvecklats i 
en bra riktning hela tiden. Det 
är skojigt, man ser fram emot 
de här mötena.

 – Inom de närmaste åren be-
höver MSB ta taktpinnen i det 
som räddningstjänstutred-
ningen föreslår så att det blir 
samordnat över hela Sverige.

Elisabeth Samuelsson, 
brandchef,  Uppsala
– Intressanta punkter och bra 
dagar. Det händer mycket på 
MSB nu med förstärkningsre-
surser och Rakel med de nya 
mobila basenheterna. Jag skul-
le gärna se att det ska bli lättare 
att jämföra. Andra kommuna-

la verksamhe-
ter har lättare 
att jämföra sig 
med varan-
dra, men vi har 
ganska svårt 
att jämföra ef-
fekterna av vad 
vi gör. Vi har 
också pratat 

mycket om att leda stora rädd-
ningsinsatser.

Robert Strid, räddningschef, 
Gästrike räddningstjänst
– Jag har sut-
tit med några 
år nu och det 
känns som om 
vi har bra dis-
kussioner. Det 
är en bra kon-
takt mellan 
MSB och den 
kommunala 
räddningstjänsten. Räddnings-
tjänstutredningen pekar på en 
del som vi i kommunal rädd-
ningstjänst behöver bli bättre 
på, att leda större händelser, att 
bli bättre tillsammans.

Ulf Lago, förbundsdirektör, 
Östra Götaland
– Det har alltid varit bra men 
har blivit väsentligt bättre de 
senaste åren. Beroende på att 

vi hittat for-
merna men 
även att det 
ökade foku-
set MSB har 
på räddnings-
tjänst speg-
las i de frågor 
och diskussio-
ner som är på rådet. Stöd och 
inriktning från MSB i system-
ledningsarbetet är jätteviktigt. 
Den stora frågan nummer två 
är uppbyggnaden av civilt för-
svar att det sker i rätt takt så att 
inte någon springer iväg och 
gör fel.

Lars Klevensparr, förbunds- 
direktör,  Storgöteborg

– Det är ett 
jättebra sätt 
för kommu-
nal räddnings-
tjänst att träf-
fas och mötas 
med MSB. Jag 
tycker att man 
kommit väl-

digt långt de senaste två åren, 
MSB har numera ett starkt och 
bra fokus på räddningstjänst-
frågor. 160 räddningstjänster i 
landet blir ganska spretigt och 
mår bra av att nån emellan-
åt pekar med hela handen. Allt 
från vissa normativa saker så 

att det ser någorlunda likartat 
ut, speciellt vid större insatser.

Peo Staberyd, brandchef, 
Nerikes brandkår
– Vi tycker det fungerar jätte-
bra när MSB verkligen kollar av 
vad vi tycker och tänker och att 
MSB omorganiserar. Förut var 
det nästan att frågorna doldes i 
allt annat.

Jens Eriksson, räddningschef, 
Västra Mälardalen
– Det var så mycket internatio-
nella insatser ett tag så vi ham-
nade väl lite offside. Upplevde 
vi.

Lars Tapani, räddningschef, 
Umeå
– Dagarna har blivit så myck-
et bättre än ti-
digare. Fram-
förallt att MSB 
ändrat inrikt-
ning och vill 
ha en dialog 
och inte mono-
log. Vi behöver 
mycket stöd. Vi 
pratade igår om forskning och 
utveckling, det har vi inte re-
surser till i kommunerna. MSB 
ska våga ta tät, inte styra men 
visa på goda exempel.

– Ett historiskt, avtal säger piloten Joel Backlund. Till höger John 
Isaksson, MSB. FOTO: GUNNO IVANSSON

Robert Hjalmarsson, MSB, berättar om resurserna för oljesane-
ring.  FOTO: GUNNO IVANSSON

Max Ekberg

Svante Borg

Elisabeth 
Samuelsson

Robert Strid

Ulf Lago

Lars Tapani

Lars Klevensparr
Camilla Dahlén

RÖSTER OM RÄDDNINGSTJÄNSTRÅDET OCH SAMARBETET MED MSB
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Annonsera i Tjugofyra7
Ska ni rekrytera personal inom området 
samhällsskydd och beredskap? Då är Tju-
gofyra7 rätt tidning att annonsera i.

Nästa nummer: Nr 43 kommer ut  8 oktober.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 19 
september, färdigt manus senast 26 september.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 
2), i första hand Per Larsson.

FAKTA OM ANNONSERING
Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram enligt följande: antal 
spalter x höjd i millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42 mm; 2 spalter 88 mm;  
3 spalter 135 mm; 4 spalter 181 mm; 5 spalter 227 
mm. Max höjd är 292 mm.

�� Prideparaden genom Stock-
holm går i år lördagen den 3 
augusti. Liksom tidigare år 
bjuder MSB och Räddnings-
tjänsterna Sverige in till att 
tåga tillsammans.

Första gången räddnings-
tjänsten deltog i Stockholm 
Pride var 2008. 

De senaste åren har MSB 
och räddningstjänsten erbju-
dit arrangemang inför para-
den, och deltagandet har vuxit. 

I år är alla anställda vid MSB 
och Sveriges räddningstjäns-
ter inbjudna att börja dagen på 
Kungsholmens brandstation. 

Där framför skådespela-
ren Oskar Sternulf sin egen 
HBTQ-monolog Komma ut, 
som bemöter många fördomar 
kring homosexualitet.

Efter föreställningen bjuder 
Storstockholms brandförsvar 
på en enklare lunch innan det 
är dags för paraden.

Den som vill vara med på 
förmiddagsarrangemanget be-
höver anmäla det senast 12 ju-
ni, men det går också bra att 
ansluta direkt till paraden utan 
förhandsanmälan.

Prideparad  
3 augusti

Brandingenjör

Vår förebyggande avdelning 
söker sin nya kollega. 

Att minska risken för bränder 
och olyckor är en av 
räddningstjänstens viktigaste 
uppgifter. 

Vill du vara med och bidra 
till ett tryggt och olycksfritt 
samhälle?

Läs mer om tjänsten på:
VRTJ.SE/LEDIGAJOBB

Vi söker

Räddningschef 

Välkommen med din ansökan 
www.savsjo.se

Vägledning för inriktning 
och samordning
��MSB har publicerat en väg-

ledning för lokala inriktnings- 
och samordningsfunktioner.

Vägledningen förtydligar 
förhållandet mellan internt 
och aktörsgemensamt arbete 
för att hantera samhällsstör-
ningar, samt det geografiska 
områdesansvaret förtydligas. 
Informationen vägleder och 
konkretiserar också Gemen-
samma grunder för samverkan 
och ledning.

Den är efterfrågad och kom-
mer ge en rad verktyg som 
stödjer de lokala aktörerna i 
att genomföra och delta i sam-

verkan och ledning vid en sam-
hällsstörning.

Vägledningen finns tillgäng-
lig både tryckt och digitalt. 
Förutom själva vägledningen 
innehåller den också sex bro-
schyrer som kortfattat för-
klarar lokala inriktnings- och 
samordningsfunktioner ur ett 
antal roller.

Projektet genomförs i sam-
arbete med SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) och 
med representanter för flera 
kommuner.

LÖSNING TJUGOFYRAX

Richard Lindqvist, insatsle-
dare i Höglandets räddnings-
tjänstförbund (till höger) har 
fått IRL ledarskapsstipendium 
på 10 000 kronor. Han får det 
för stort engagemang och mål-
medvetet ledarskap när Hög-
landet under två år drivit ett 
integrationsprojekt för att få 
nyanlända intresserade av att 
börja arbeta inom räddnings-
tjänsten. Priset delades ut av 
Ola Mårtensson, IRL (institutet 
för räddningstjänstens ledar-
skapsutveckling).

Räddningstjänsten Åre söker 

Brandinspektör 
med operativ inriktning
www.are.se
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LEDNINGSFÖRMÅGA

��Det enda som är riktigt sä-
kert är att vi inte vet vad som 
kommer att hända i framtiden.

Vi kan ana att vi på olika sätt 
kommer att utsättas för på-
frestningar. Vi kan ana att vi 
kommer att bli överraskade 
och hamna i situationer där de 
resurser som vi själva förfogar 
över inte på långa vägar är till-
räckliga. Vi kan ana att om vi 
förbereder oss även på händel-
ser som i dag kan te sig ”osan-
nolika” kommer vi att klara oss 
bättre än om vi förutsätter och 
hoppas att det svåra nog inte 
kommer att drabba oss.

Det här gäller inte minst in-
om de områden som vi kallar 
krisberedskap och totalför-
svar. Ledningsförmåga är, till-
sammans med nätverk och 
motståndskraft, de tre områ-
den som vi särskilt vill lyfta 
fram.

För mig är det obegripligt  att 
inte ledningsförmåga är ett 
prioriterat område när total-
försvaret ska byggas upp. Det-
ta gör det ännu viktigare att 
arbeta för att ledningsförmå-
ga verkligen får en tydlig och 
grundläggande plats också i 
det nya totalförsvaret.

Vi ska se människors och 
organisationers ledningsför-
måga som skillnaden mellan 
framgång och nederlag. De 
som har svag ledningsförmåga 
kommer inte att kunna nytt-
ja de resurser som de förfogar 
över på ett optimalt sätt och 
kommer förr eller senare att 
misslyckas. Med en god led-
ningsförmåga är det tvärtom 
så att resurserna kommer att 
kunna nyttjas optimalt, ytterli-
gare resurser kommer att kun-
na tillföras och uppgifterna 
lösas till en nivå som tillgäng-
liga resurser tillåter. Somliga 
hävdar att med ett riktigt gott 
ledarskap kan vi göra saker 
som egentligen inte skulle va-
ra möjligt, på samma sätt som 
att humlan flyger trots att det 
länge ansågs vara omöjligt.
��Vad betyder egentligen led-

ning?
Ett sätt att uttrycka det är att 

ledning består dels av att inrik-
ta, dels av att samordna verk-

samhet mot en given eller ta-
gen målsättning. Att samord-
na olika resurser, människor, 
organisationer och viljor är 
uppenbart när något ska le-
das. Att också tydligt inrikta 
de samordnade ansträngning-
arna mot ett mål är minst lika 
viktigt.

Vill man räkna upp  vad som 
konstituerar god ledningsför-
måga hamnar man i begrepp 
som ledarskap, ledningssys-
tem, stabstjänst, utbildning, 
rutiner, teknik, metoder, tyd-
liga lednings- och lydnadsför-
hållanden, organisation, sam-
övningar och mycket annat.

Konsten är att kunna leda i 
alla tänkbara situationer, från 
en solig eftermiddag i semes-
terfirande Sverige till avvär-
jande av ett storskaligt militärt 
angrepp på Sverige där många 
människoliv och stora ekono-
miska och kulturella värden 
hotas och vår nations existens 
dessutom står på spel. Inställ-
ningen måste vara att alla all-
tid kan göra något med de re-
surser som de förfogar över. 
Ingen kan begära att en männ-
iska eller en organisation skall 
göra mer än vad som är fysiskt 
möjligt men alla har kravet 
på sig att i alla situationer gö-
ra allt man kan med de resur-
ser som man faktiskt kan an-
vända. Kampen är inte över så 
länge som det finns levande 
människor i Sverige.

En sak som höjer sig  över de 
övriga ovan uppräknade fakto-
rerna är ett gott ledarskap. Vi 
definierar ledarskap som för-
måga att påverka människor 
för att uppnå ett eller flera 
mål. I samhället har företeel-
ser som New Public Manage-
ment, Principal-agent model-
ler, resonemang om kund och 
leverantör arbetat sig in även i 

det offentliga. Vissa chefer har 
befordrats och tillsatts mer för 
att förvalta än att vara kraft-
fulla ledare även i svåra situa-
tioner. Gott ledarskap behöver 
byggas upp och hela tiden un-
derhållas för att fungera.

För att uppnå  ledningsförmå-
ga krävs att hela situationen 
kring vad vi kan utsättas för 
och det vi kallar för krisbered-
skap och totalförsvar analy-
seras och planeras. ”Planer är 
inget, men planering är allt”, 
har en vis man från historien 
lärt oss. Att planera för olika 
även extrema händelser gör 
att vi hittar känsliga situatio-
ner och områden, styrkor och 
svagheter och lär oss vad hela 
vår organisation och våra upp-
gifter handlar om. Det viktiga 
som citatet ovan leder till är att 
aldrig förledas att tro att verk-
ligheten kommer att bli exakt 
som i de i förväg uppgjorda pla-
nerna. Inget läge är det andra 
likt. Historien upprepar sig 
aldrig, även om den rimmar, 
som den amerikanske författa-
ren Mark Twain uttryckte det.

Det räcker inte  att ha en god 
analys och bra planering. 
Människor och organisationer 
behöver också öva. I Försvars-
makten, där jag har tjänst-
gjort i över 40 år, brukade vi 
uttrycka att det som vi inte har 
tagit oss tid att öva, kommer 
heller inte att fungera. Det be-
höver inte bara vara stora öv-
ningar av typen totalförsvars-
övning, ledningsövning eller 
försvarsmaktsövning, som i 
sig naturligtvis är viktiga, utan 
också små insatser som att un-
der någon timme då och då öva 
saker som upprättande av en 
gemensam lägesbild, åtgärder 
vid eldsvåda, larmning av per-
sonal, stabsorientering eller 
annat som bidrar till att upp-
nå en bra ledningsförmåga. 
Många regelbundet återkom-
mande små och stora övningar 
bygger förtroende, tillit, kom-
petens och ledningsförmåga.

En utomordentligt  viktig be-
ståndsdel i en människas eller 
en organisations ledningsför-
måga är handlingskraft. Om vi 
tittar tillbaka till många sto-

ra insatser, operationer, verk-
samheter och vad man vill så 
skulle vi kunna uttrycka att 
historien om misslyckanden 
går ofta går att sammanfat-
ta i två ord – för sent. För sen 
insikt om att något allvarligt 
och extraordinärt kommer att 
hända, för sena beslut om att 
höja den egna beredskapen, 
för sena beslut om att sätta in 
resurser, för sena beslut om 
att begära ytterligare resurser 
och så vidare. I vardagen hand-
lar mycket om att följa en plan 
och hålla tilldelad budget och 
så ska det vara. Utöver detta 
behöver vi lära oss att hela ti-
den agera i så god tid att vi inte 
hamnar i efterhand. Det är 
mycket tydligt när det handlar 
om antagonistiska hot från en 
angripare som hela tiden för-
söker utnyttja våra svagheter. 
Inte lika tydligt gäller det ock-
så icke antagonistiska hot som 
skogsbränder, översvämningar 
och annat, där de senaste åren 
har visat att en stor del av våra 
kollektiva tillkortakomman-
den kan sammanfattas just i de 
två förödande orden – för sent.

Slutsatsen är att  vi behö-
ver lyfta fram, planera för och 
uppöva handlingskraft som en 
viktig del av vår ledningsför-
måga. Just förmågan att redan 
innan något har hänt ana att 
det kommer att hända, att re-
dan innan beslutsunderlaget 
är fullständigt våga besluta om 
att kalla in människor och bör-
ja förbruka resurser, att inse 
att budget avser det som man 
har planerat för och inte över 
huvud taget är intressant i den 
stund som något extraordinärt 
inträffar. Den inställningen, 
den attityden och den förmå-
gan – handlingskraft – behöver 
vi utveckla för att kunna lösa 
framtidens utmaningar.

Jag vill avsluta med något 
positivt: Vad som än händer 
kommer vi alltid att kunna gö-
ra något för att förutse, före-
bygga, hantera och återställa. 
Vi kommer aldrig att kunna 
göra allt, men vi kommer alltid 
att kunna göra något. Med en 
väl uppbyggd och väl övad led-
ningsförmåga kommer vi att 
kunna hantera alla situationer 
till den nivå som resurserna 
och förutsättningarna medger. 
Utan ledningsförmåga kom-
mer vi alltid att misslyckas, 
med varje uppgift.

Vi ska komma ihåg att det 
finns inga förtvivlade lägen, 
det finns bara förtvivlade 
människor.

ANDERS BRÄNNSTRÖM
Strategisk rådgivare med mångårig er-

farenhet av ledarskap, krishantering och 
krisberedskap, såväl nationellt som  

internationellt.

”Vi behöver 
hjärnor också”
�� Jag har under min aktiva tid 

argumenterat emot dessa an-
ställningstester typ ”storstads-
testet”. Detta sållar bort många 
bra kvinnliga brandmän utan 
någon mening alls. Det sitter 
för många ”Big guys” bland be-
slutsfattarna som bara fokuse-
rar på kraft. Visst kan väl job-
bet vara tungt och besvärligt 
ibland så någon form av styr-
ka behövs såklart. Men varför 
i herrens namn ska detta bara 
gälla vid nyanställning, 6 må-
nader efter anställning är allt 
borta om du inte tränar på. 
Plocka fram ett test som ska 
gälla från anställning till pensi-
onen, om du är nyanställd eller 
mot slutet av karriären så ska 
du klara jobbet. Testa en +50-
55 brandman med ”storstads-
testet”, det hade blivit många 
nyanställningar i våra kom-
muner. 

Vi behöver kvinnliga brand-
män som tillför en annan di-
mension och tänk i styrkorna, 
allt är inte bara muskler utan 
hjärna också. 

NILS LINDQVIST

Har ni ledningsförmågan  
och handlingskraften?

Agera i god tid
”Historien om miss-
lyckanden går ofta att 
sammanfatta i två ord 
– för sent.”
  

Kan alltid göra något
”Vi ska komma ihåg 
att det finns inga för-
tvivlade lägen, det 
finns bara förtvivlade 
människor.”
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MULLSJÖ
Hur fixar man fredagstaco-
sen om elen försvinner? 

Matlagning i kris var en 
del av receptet för att öka 
medvetenheten hos Mull-
sjöborna under Krisbered-
skapsveckan.

��—Det var inte så dumt, lite 
grann som gulaschsoppa, fun-
derar Lars-Eric Berggren i den 
populära cafédelen av Kyrkans 
hus i västgötska Mullsjö.

—Det har du rätt i, det är un-
gefär de kryddorna, bekräftar 
kommunens kostutvecklare 
Britt Ewertsdotter-Bergman 
medan hon simultanlagar mat 
på både gasol- och spritkök. 

Lite oroväckande ser det ut 
med inomhusmatlagningen, 
men en behaglig doft sprider 
sig i lokalen som kommunen 
valt för att träffa Mullsjöbor 
och påminna om vikten av att 
se över krisberedskapen.

—Det är en stor mötesplats 
för en liten kommun, med 
go’fika, konstaterar Nicklas 
Rang som är säkerhets- och be-
redskapssamordnare i Mullsjö 
kommun. 

—Här möter vi väldigt  många 
människor, inte bara pensionä-
rer utan också yngre i arbetsli-

vet, vilket kan vara en utma-
ning. Intresset för beredskap 
är stort bland kommunens 
7 500 invånare, berättar Nick-
las Rang, men det mesta av in-
formationen hämtas in från 
nätet, som kommunens Face-
booksida.

Matlagningsarrangemang-
et – som kommunen för andra 
året arrangerar under Krisbe-
redskapsveckan – är ett sätt att 
komplettera internetinforma-
tionen.

—Det fysiska mötet är svårt 
att få till idag för man får så 
mycket information ändå. 
Vi vill erbjuda det här också 
för de som kanske inte är på 
Instagram eller på Facebook. 
Det är kanske mycket pensi-
onärer, men just här möter vi 
många i arbetsför ålder också.

Nicklas Rang konstaterar att 
det inte krävs stormar eller krig 
för att ha nytta av en ökad med-
vetenhet, det kan räcka med en 
avgrävd elkabel. 

—Vi är oerhört sårbara. Be-
kvämligheten tar överhand 
ibland och där tror jag att vi 
måste putta på och visa att det 
är enkelt. 

Det är tredje året  som MSB ar-
rangerar Krisberedskapsveck-
an för att skapa uppmärksam-
het och inspirera till konkreta 
handlingar när det gäller mat, 
vatten, värme och kommuni-
kationsmöjligheter. 

I år anmälde sig 165 kommu-
ner till kampanjen och deltog 
med aktiviteter som uppfyller 
kriterierna för att räknas, ex-
empelvis att bjuda in till infor-
mationstillfällen och att använ-
da kampanjmaterial från MSB. 

Därtill uppmärksammades 

kampanjen av ytterligare ett 
trettiotal kommuner.

– Det är något färre kommu-
ner som deltagit i år, men krea-
tiviteten vad gäller olika aktivi-
teter har varit hög och genom-
slaget väldigt bra. Vi har också 
sett att andra aktörer som nä-
ringslivet, myndigheter och or-
ganisationer uppmärksammat 
veckan, vilket är väldigt roligt 
och helt i den riktning vi vill att 
kampanjen ska ta, konstaterar 
Christina Andersson som är 
ansvarig för Krisberedskaps-
veckan.

En del anser att kampanjen 
ligger vid fel tidpunkt och detta 
har MSB tagit till sig.

—Från 2021 kommer vi att 
testa att köra Krisberedskaps-

veckan under hösten, utifrån 
många kommuners önskemål. 
Vi får se om det kan locka fler 
att delta, säger Christina An-
dersson.

Kanske är inte  fredagstacon 
det första man skulle sakna 
om ”vardagen vändes upp och 
ned” som kampanjen uttryck-
er det, men att det går att fixa 
till den mexikanska – och nu 
även svenska – traditionsenliga 
rätten utan el, framhåller Britt 
Ewertsdotter-Bergman .

—Det är mjöl, salt och lite ol-
ja. Det är inga konstigheter. När 
linsröran blir tillräckligt tjock 
blir den som en köttfärssås, för-
klarar hon entusiastiskt. 

—Beredskapen är nog säm-

re än den borde vara, befarar 
Lars-Eric Berggren.

Även om det finns ingredi-
enser för att dra ihop en soppa 
där hemma så krävs ström inser 
han, och han har vare sig storm- 
eller gasolkök. 

—Funderingar har väl fun-
nits och det ska bli av. Jag vet 
inte om det är bekvämligheten 
eller vad det är, skrattar han.

Kanske kan han räkna med 
grannarna om hans vardag 
vänds upp och ner.

Nicklas Rang tror att man 
skulle gå samman i en kommun 
av Mullsjös storlek.

—Ju mer relation vi har i vår 
vardag, desto större gemenskap 
blir det i en kris.

JOHAN WANGSTRÖM

Kris-mys 
i Mullsjö

Kostutvecklaren Britt Ewertsdotter-Bergman bjuder på linsröra och Lars-Eric Berggren låter sig väl 
smaka under Krisberedskapsveckan i Mullsjö.  FOTO: ANNA HÅLLAMS

Gasolkök eller stormkök, bra 
att ha om det ska vankas mat 
när det saknas ström.
 FOTO: ANNA HÅLLAMS
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