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Rekordmånga 
regeringsuppdrag

Från paria till förebild

KOMMUNENS SÄKERHET

Aktiva medborgare 
skapar säker kommun

Sidan 12

SÄKERHET

Få bränder  
i friskolor
En kommunal 
skola löper sex 
gånger större risk 
än en friskola att 
utsättas för anlagd 
brand.
 Sidan 5

Fler�dör�i�bränder�än�
hittills�varit�känt
■■ Det omkommer 26 procent fler i bränder 

varje år än vad hittills varit känt.
Det visar en samkörning av olika datare-

gister.

– Resultatet betyder att 26 procent fler 
dött i brand än MSB gått ut med. Enligt MSBs 
uppgifter omkom förra året 119 personer i 
bränder och om vi räknar om den siffran uti-

från våra upptäckter så borde det i stället va-
ra cirka 150 personer, säger brandingenjör 
Anders Bergqvist, Storstockholms brand-
försvar.  Sidan 4

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  #06  2010
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  Ur askan i elden…
Vi som arbetar med samhällets kris-
beredskap och ökad säkerhet i en för-

änderlig tid har verkligen fått åka berg- och 
dalbana under våren. Våra komplexa tekniskt 
avancerade system kan slås ut på kort tid av 
naturfenomen som är väl kända men svåra 
att förutse. Samtidigt är människan extremt 
flexibel och samhällssystemet anpassar sig 
snabbt till de gränser naturen satt. 

Jag tänker förstås på den isländska askpe-
laren som fortfarande ställer till med oreda i 
flygtrafiken, och som ändå bara är en stillsam 
viskning jämfört med vad som skulle kunna 
inträffa vid ett riktigt stort vulkanutbrott på 
Island.

Å ena sidan stillastående flygtrafik�, och å an-
dra sidan reaktioner för att snabbt anpassa 
verksamhet, aktiviteter, transporter efter den 
rådande situationen. Ett exempel av flera är 
användningen av Facebook för att arrangera 
samtransport av strandsatta resenärer runt-
om i Europa.

MSB fick� en del att göra under de där första 
veckorna och drog en nyttig lärdom: vi ar-
rangerade samverkanskonferenser för första 
gången på internationell nivå med de nord-
iska grannarna, i syfte att skaffa oss en ge-
mensam lägesbild och redskap för koordine-

rad kommunikation. Från Island kom då en 
rapport om att de hade ungefär 1 000 presse-
kreterare i arbete för att hantera det enorma 
trycket från utländska massmedier. Media-
hanteringen var minst lika komplicerad som 
de insatser som måste göras för att rädda 
människor och djur undan askregnet.

Det där intresserade i sin tur EU-kommissio-
nären Kristalina Georgieva som ansvarar för 
internationellt samarbete, humanitärt bi-
stånd och krishantering, varför hon valde att 
komma till Sverige på en blixtvisit och bland 
annat diskutera vikten av förebyggande arbe-
te för att förhindra eller minska konsekven-
serna av exempelvis naturkatastrofer.

Nu pågår en annan k�atastrof som får globala 
konsekvenser, oljeläckan i Mexikanska buk-
ten. I ett unikt samarbete mellan Sverige, EU 
och USA pågår samtidigt förberedelser för att 
hantera solstormar som forskare befarar kan 
bli så intensiva om ett par år att de kan slå ut 
delar av samhällsviktiga verksamheter.

Den grekiska finanskrisen är ett fjärde ex-
empel på en form av hot som måste hante-
ras snabbt, kraftfullt och i ett internationellt 
samspel. Ett femte uppenbart globalt hot är 
klimatförändringarna, som ju också MSB är 
engagerad i på många plan – från kartlägg-
ning av översvämningsrisker, vårflod och 

hantering av jordskred till gräsbrandsrisk 
och samhällsplaneringsfrågor i områden som 
kommer drabbas hårt av höjda vattennivåer.

Mångfaldsfrågor är en annan dimension som 
präglar vårt arbete och som är aktuellt på fle-
ra ledder. SMO-utbildningen (utbildningen 
för Skydd mot olyckor) attraherar för få kvin-
nor och för få människor med utomnordisk 
bakgrund. Men attityderna ändras, idag finns 
ett tryck i de större räddningstjänsterna om 
rejäla förändringar, ett tryck som förhopp-
ningsvis kommer att inspirera räddnings-
tjänsten i hela landet.

I ett framgångsrikt mångfaldsarbete finns 
också nyckeln till ett förebyggande arbete 
mot anlagda bränder i skolor. För, som en av 
MSB:s medarbetare uttrycker saken: det gäl-
ler att få stopp på de anlagda bränderna inn-
an den första tändstickan satts till plånet. 
Och i det förebyggande arbetet behöver vi 
nya friska ögon och människor som förstår 
att tolka de sociala sambanden och översätta 
sammanhang. 

Kort sagt. Vi behöver en mångfald erfaren-
heter för att kunna hantera denna mångfald 
frågor.

Vi behöver en mångfald erfarenheter

Helena Lindberg
Generaldirektör, 
MSB

LEDARE

I ett fram
gångsrikt 
mångfalds
arbete finns 
också nyckeln 
till ett förebyg
gande arbete 
mot anlagda 
bränder i skolor
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PANELEN

Jan Erik�sson
säkerhetschef
Krokoms kommun

Ack�o Ank�arberg Johansson
kommunalråd (kd)
Jönköping

Per Höglund
räddningschef
Nacka kommun

– Vid stora katastrofer, exempel-
vis en pandemi som drabbar he-
la landet, är det viktigt att kunna 
ta emot hjälp utifrån. Det skiljer 
inte så mycket att ta internatio-
nell som nationell hjälp.

– Vi är inne på att skapa en sä-
kerhetsgrupp som inte bara job-
bar med extraordinära händel-
ser, utan även andra frågor som 
hot och våld vilka kan leda till 
extraordinära händelser. Vi bör 
jobba bredare med säkerhet, inte 
bara mot katastrofer.

– Vi har ett krisnummer där man 
kan få och lämna information. 
Det har vi löst. Tror mer på regio-
nala nummer. Telefonnummer är 
ett bra instrument. Idag läggs för 
stor tillit till hemsidor, vilka fak-
tiskt inte alla har tillgång till.

– Svår fråga tycker jag. Här bör 
man kartlägga hur det ser ut i 
kommunerna, hur SOS ser på 
behoven, så vi inte rusar i väg till 
något som inte är ändamåls-
enligt.

Regeringen vill höja för-
mågan att ge och ta 
emot hjälp vid stora kri-
ser. Är er kommun be-
redd att ta emot inter-
nationell hjälp?

Säkerhetsarbetet an-
ses behöva samordnas 
bättre. Hur kan det ske i 
er kommun?

Ett informationsnum-
mer för att avlasta 112 
diskuteras. Behövs 
det?

Tjugofyra7�har�ställt�
tre�frågor�med�anled-
ning�av�regeringens�
översyn�av�samhäl-
lets�krisberedskap.

– Vi måste ha en öppen inställ-
ning, men situationen avgör ef-
tersom det är svårt att överblicka 
vilka kriser vi ställs inför. Viktigt 
är god beredskap, samverkan 
och sen välja det mest ända-
målsenliga.

– Vi har en väl fungerande sam-
ordning med alla slags aktörer, 
privata som offentliga. Det finns 
alltid områden som behöver ut-
vecklas med tiden ,men jag ser 
inga påtagliga brister i dag.

– Själva principen säger jag ja 
till. Men vi är mentalt kanske in-
te beredda att ta emot, mer be-
redda att ge. Vi lever i ett välmå-
ende land och upplever att vi kan 
hantera det som händer. Kanske 
en fråga vi mentalt behöver fun-
dera över.

– Framförallt få ett helhetsper-
spektiv. Alla är duktiga på sitt, 
men ser inte kopplingen att sam-
verka. Då tänker jag framförallt 
på samverkan innan något hän-
der. Där behövs större medve-
tenhet.

– Kommunen har informations-
ansvar och vi har ett nummer 
vi går ut med när något hän-
der. Med fler nummer kan det 
bli otydligt, när ringer man vem? 
Har lite svårt att se behovet. Yt-
terligare en instans låter som lite 
många kockar.

NYTT OM NAMN
■■ Anita Gahlin har slutat som chef 

för MSB Sandö. Efter en turbulent tid 
tog Gahlin paus och har därefter be-
slutat att inte återvända till Sandö. 
MSB ska nu rekrytera ny chef till sko-
lan. Katarina Rydberg, enhetschef vid 
MSB i Karlstad, är just nu tillförord-
nad chef. 

■■ Ludwig Teljer blir ny räddningschef 
i Sörmlandskustens räddningstjänst, 
när Jan Kviby slutar 1 oktober. Teljer är 
i dag ställföreträdande räddningschef.

■■ Johan Hedensiö tillträdde 1 maj 
som ny vd i SOS-Alarm. Hedensiö 
kommer närmast från Codan Group/
Trygg Hansa Försäkrings AB där han 
var koncerndirektör. SOS-Alarms tidi-
gare Sven-Runo Bergqvist, har gått i 
pension.

■■ Jan Jonsson, förbundsdirektör i 
färska räddningstjänstförbundet Öst-
ra Götaland, har lämnat posten efter 
bara några månader. Räddningsche-
fen Håkan Dahm är nu tillförordnad 
förbundsdirektör.

■■ My Olsson, brand- och riskingen-
jör, har anställts på Bengt Dahlgren 
Brand&Risk AB.

■■ Johan Axelsson och Henric Svens-
son, brand- och riskingenjörer, samt 
Oscar Löfgren Ferras har anställts 
hos Brandkonsulten Kjell Fallqvist. Ax-
elsson kommer från Ramböll, Svens-
son från på WSP Middle East och Löf-
gren Ferras från WSP Brand & Risk.

FRÅGOR TILL…
Ivar�Rönnbäck,�mångårig�chef�på�Rädd-
ningsverket�och�MSB,�som�blivit�utveck-
lingschef�på�Konsumentverket.

1 Har du tappat intresset för räddningstjänst-
frågor?

– Nej det har jag inte gjort, men det känns roligt att 
sätta sig in i ett helt nytt verksamhetsområde. Om 
jag någon gång skulle byta jobb så var det dags att 
göra det nu.

2 Det gick fort när du slutade. Var det något du 
inte gick i mål med?

– Det finns flera stora frågor på min avdelning; ut-
bildningen som är viktig och inne i förändringsske-
de igen. Likadant befinner sig Rakel i ett viktigt ske-
de för att få in fler kunder.

3 Vad tror du om trygghetsstyrkor?
– Jag var med i början på 90-talet när Len-

nart Myhlback tog upp samverkanstanken mellan 
blåljusmyndigheter. Jag tror man ska jobba vidare 
med samverkanstanken. Trygghetsstyrkor kan le-
da tanken fel, jag tror inte man ska ändra på pro-
fessioner. 

4 Du började i Karlstad redan 1986 strax innan 
Räddningsverket bildades. Vilken var första 

uppgiften?
– Att vara med och forma skolorna. Det gällde allt: 
utbildningsanordningar, materiel, kursplaner.

5 Ett minne som etsat sig fast?
– Det starkaste intrycket är nog tsunamin. Dels 

det jobb som gjordes på hemmaplan och dels ar-
betet på plats som jag fick möjlighet att besöka. 
Mycket professionella insatser på båda ställena.

6 Vad tar du med dig från Räddningsverket 
och MSB?

– Att ha verksamhetsfrågor och behov i fokus när 
man diskuterar mål, inriktning och strategier.

7 Vad ska du utveckla på Konsumentverket?
– Har bara jobbat två veckor, men har börjat tit-

ta på internationell samordning. Det handlar bland 
annat om produktsäkerhet och standardiseringar.

7

Följ�med�på�Brand�2010
25-27 maj är det dags för årets Brandkonfe-
rens, det största gemensamma mötet inom 
svensk räddningstjänst, Temat är mång-
fald.

Tjugofyra7 finns på plats och kommer att 
rapportera direkt på vår hemsida  
www.tjugofyra7.se

Vilka nyheter presenteras? Vilka är de se-
naste rönen? Följ debatten.

Du gör det bäst på www.tjugofyra7.se
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Det�omkommer�26�procent�
fler�i�bränder�varje�år�än�vad�
hittills�varit�känt.

Det�visar�en�samkörning�
av�olika�dataregister�som�
MSB�gjort�tillsammans�med�
Karlstads�Universitet�och�
Storstockholms�brandför-
svar.

■■ Sedan 1999 har MSB (då 
Räddningsverket) fört register 
över omkomna i bränder. Upp-
gifterna kommer främst från 
brandutredarna på den kom-
munala räddningstjänsten, 
men också från de olika polis-
myndigheterna.

– Bakgrunden till arbetet är 
att många frågor inte gick att 
besvara med befintligt mate-
rial om dödsbränder. Nyck-
eln var ta fram personnumret 
på de omkomna eftersom man 
då kan göra kopplingar till en 
mängd register, säger Anders 
Jonsson, MSB.

Åren 1999-2007 omk�om 953 
personer enligt MSBs döds-
brandsregister. En samord-
ning med Rättsmedicinalver-
kets register och Socialstyrel-
sens dödsorsaksregister visar 
att den verkliga siffran är 1198.

– Det är lite överraskande 
och vi ser inga tydliga mönster. 

Det är jämnt fördelat över orsa-
ker, år och var branden inträffat 
geografiskt, säger Anders Jons-
son.

Brandingenjören Anders 
Bergqvist på Storstockholms 
brandförsvar har tillsammans 
med Anders Jonsson, MSB, ut-
fört arbetet som en del av sina 
doktorandstudier med inrikt-
ning på preventionsinriktad 
uppföljning av dödsbränder.

Arbetet innebar samtidigt en 
kvalitetskontroll av Socialsty-
relsens dödsorsaksregister och 
WHOs klassificering av att re-
gistrera omkomna.

– Resultatet betyder att 26 
procent fler dött i brand än 
MSB gått ut med. Enligt MS-
Bs uppgifter omkom förra året 
119 personer i bränder och om 
vi räknar om den siffran utifrån 
våra upptäckter så borde det i 
stället vara cirka 150 personer, 
säger Anders Bergqvist.

I MSBs register fanns ganska 
mycket uppgifter kring själva 
händelsen, men få personupp-
gifter. Istället för bara tänka på 
brandens karaktär, vill Anders 
Bergqvist få in personrelate-
rade frågor och den omgivande 
miljöns påverkan.

– Min hypotes är att det in-
te är en slump vilka som dör i 

bränder. Och om det inte är en 
slump måste man försöka hitta 
det som påverkar förloppet.

Det handlar om att ta fram en 
metod för att hitta de som löper 
störst risk att dö i brand.

– Om vi hittar dessa kan vi 
sätta in mycket mer avgränsad 
prevention mot just de individ-
grupperna. Som vi jobbat hit-
tills har vi massvaccinerat hela 
samhället med de preventions-
åtgärder vi tar fram. Det kan 
man nog göra om det är billiga 
åtgärder, men mer avancerade 
har man inte råd med. Det gäl-
ler att hitta de individer och de 
miljöer där man ska sätta in ef-
fektiva åtgärder.

Anders Bergqvist är i slu-

tet av insamlingsfasen av sitt 
forskningsprojekt och har pre-
cis påbörjat djupanalyserna. 
Ändå tycker han sig redan upp-
täckt vissa mönster i materia-
let. Änkor och änklingar är en 
riskgrupp redan i medelåldern. 
Är man äldre än 75 år och skild 
löper man uppemot 15 gånger 
högre risk att dö i brand jäm-
fört med om man är gift.

– Det känns som om det finns 
en ensamhetsaspekt. Är man 
ensam löper man större risk att 
dö i en brand. Kombinationen 
oförmåga - antingen fysisk el-
ler psykisk - och att det saknas 
andra i närheten som kan age-
ra, då är man utsatt för en stör-
re risk.

– Lägger man sedan på andra 
beteenden som ökar sannolik-
heten för brand, man röker, la-
gar mat, tänder levande ljus, in-
te minst i kombination med al-
koholförtäring, då ökar risken 
markant.

För den här gruppen är hel-
ler inte brandvarnaren den en-
da eller hela lösningen.

– Brandvarnare kräver att 
man agerar antingen för att ta 
sig från branden eller släcka. 
Om man saknar möjlighet att 
vare sig släcka eller sätta sig i 
säkerhet, så hjälper det ju inte.

Han har inga säk�ra svar än och 
ska nu påbörja andra delen av 
sitt projekt med fallstudier, att 
på djupet analysera inträffade 
dödsbränder.

– Jag koncentrerat mig på 
hur det ser ut, om jag kan hjäl-
pa till med att förklara, så finns 
det många som kan komma 
med förslag på bra åtgärder för 
prevention, säger Anders Berg-
qvist.

I fortsättningen kommer 
MSBs dödsbrandsstatistik 
att vara preliminär innan den 
kompletterats med uppgifter 
från Rättsmedicinalverket och 
Socialstyrelsen.

– Vi arbetar med att få auto-
matisk inrapportering från po-
lisen. Vi vill ha direkt från de-
ras system och ska göra ett pi-
lottest till hösten, säger Anders 
Jonsson.

GUNNO IVANSSON

Dödsbränderna�fler��
än�statistiken�visar
■■ 119 döda förra året borde vara 150

Finns förklaring
”Min hypotes är att 
det inte är en slump 
vilka som dör i brän
der. Och om det inte är 
en slump måste man 
försöka hitta det som 
styr på personnivå”
Anders Bergqvist, brandingenjör

En�samkörning�av�olika�register�visar�att�det�dör�26�procent�fler�i�bränder�än�den�officiella�statistiken�hittills�visat. FOTO: BONS NISSE ANDERSSON

Anders�
Bergqvist

Anders�
Jonsson
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En�stor�högstadieskola�i�en�
stor�stad�som�drivs�av�kom-
munen.�Det�är�den�skoltyp�
som�löper�störst�risk�att�
drabbas�av�anlagd�brand.�
Friskolor�brinner�nästan�in-
te�alls.

■■ Det visar en pilotstudie som 
gjorts av MSB och Karlstads 
universitet. Anlagda skolbrän-
der är ett stort problem och 
kostar samhället varje år om-
kring en halv miljard svenska 
kronor. Under den senaste ti-
oårsperioden har det skett en 
fördubbling av det årliga anta-
let anlagda skolbränder.

Trots omfattningen har det 
hittills funnits mycket lite upp-
gifter om vilka skolor som brin-
ner och varför.

– Vi tänkte att man kan få 
fram mer och nå djupare i pro-
blematiken genom att samköra 
MSBs insatsarapportdatabas 
med Skolverkets skolregister, 
säger Marie Lundqvist, MSB.

Syftet med studien är att 
undersöka om det går att hit-
ta bakgrundsfaktorer eller ge-
mensamma nämnare som sär-
skiljer skolor där det anlagts 
brand. Av praktiska skäl av-

gränsades studien till uppgif-
ter som är lättillgängliga eller 
kunnat matchas i registren. De 
faktorer man kunder studera 
var skolnivå, skolstorlek, andel 
elever utan avgångsbetyg från 
årskurs 9, huvudmannaskap 
(kommunal, friskola), kom-
munstorlek, samt kommunyp.

Studien omfattar åren 2007-
2008 och bekräftar vissa före-
teelser man haft på känn, men 
levererade också en överrask-
ning.

– Vi är förvånade över att 
friskolorna särskiljer sig så tyd-
ligt. En kommunal skola löper 
sex gånger så stor risk att ut-

sättas för anlagd brand, säger 
Björn Andersson, MSB.

Att högstadiet är den skol-
nivå som är mest drabbad var 
väntat men har tidigare inte 
kunnat beläggas.

Studien visar att ju större 
stad eller kommun och ju stör-

re skola – desto större är risken 
för anlagd brand. Oftast brin-
ner skolor som har alla nivåer, 
det vill säga låg-, mellan- och 
högstadium. Skolor med låg- 
och mellanstadium eller enbart 
mellanstadium brinner minst.

– Skolor som utsatts för an-

lagd brand har fler elever i års-
kurs 9 utan slutbetyg än ge-
nomsnittet. Skillnaden är inte 
jättetydlig, så det är svårt att 
dra några slutsatser, säger Ma-
rie Lundqvist.

Pilotstudien har visat att det 
finns intressant information 
att hämta genom samkörning 
av register och banar vägen för 
mer omfattande studier i fram-
tiden.

Genom avancerade körning-
ar skulle man närmare kun-
na belysa möjliga riskfaktorer 
som:
• Huvudmannaskapet
• Elevernas sociokulturella 

bakgrund
• Skolmiljöns sociokulturella 

omgivning
• Skolmiljöns fysiska utform-

ning
• Elevernas prestationsnivå
• Lärarnas kvalifikationsnivå

– Studien kopplar också väl 
till det regeringsuppdrag vi fått 
om att stärka arbetet mot skol-
bränder och MSB kommer att 
fördjupa sig i området under 
året, säger Marie Lundqvist.

GUNNO IVANSSON

Färre�bränder�i�friskolor
■■ Stora högstadieskolor i stora städer hårdast drabbade

Tydlig skillnad
”Vi är förvånade över 
att friskolorna särskil
jer sig så tydligt. En 
kommunal skola löper 
sex gånger så stor risk 
att utsättas för anlagd 
brand”
Björn Andersson, MSB

Marie�Lundqvist�och�Björn�Andersson,�MSB,�har�genom�samkör-
ning�av�dataregister�funnit�att�kommunala�skolor�är�mycket�mer�
utsatta�för�anlagda�bränder�än�friskolor.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Skolnivå Bränder 2007 Bränder 2008 Antal skolor  
Bränder per  

1 000 skolor och år 

Låg 113 147 4 196 31,0

Mellan 128 185 4 305 36,4

Hög 116 142 1 921 67,2

Gymnasium 20 52 958 37,6

Förekomsten�av�anlagd�brand�på�låg-,�mellan-�och�högstadium.�Antal�bränder�anges�per�1000�skolor�
och�år.

Antal elever Anlagda bränder Antal skolor
Bränder per 1000  

skolor och år

0-99 18 2322 3,9

100-499 286 3214 44,5

500-999 91 427 106,6

>999 43 124 173,4

Totalt 438 6087 36,0

Förekomsten�av�anlagd�brand�beroende�på�skolstorlek.�Antal�bränder�anges�per�1000�skolor�och�år.
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Effekten�av�ägandeform�kvarstår�efter�att�det�tagits�hänsyn�till�
skolstorlek.�Diagrammet�visa�hur�brandförekomsten�fördelar�sig�
för�olika�skolstorlekar�för�friskolor�respektive�kommunala�skolor.�

Kommunstorlek Antal kommuner
Bränder 

2007
Bränder 

2008
Invånare 

(2008)
Antal bränder per  

1 000 invånare och år

0 - 19 999 inv. 170 16 36 1 822 765 1,4

20 000 - 99 999 107 70 92 4 535 704 1,8

> 100 000 13 93 131 2 897 878 3,9

Totalt 290 179 259 9 256 347 2,4

Förekomsten�av�anlagda�skolbränder�efter�kommunstorlek.

Friskolor Kommunala
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Regeringen�vill�utveckla�
samhällets�krisberedskap�
och�har�gett�MSB�ett�20-tal�
nya�uppdrag.�Tyngdpunk-
ten�ligger�på�två�områden,�
skydd�mot�olyckor�och�infor-
mationssäkerhet.

■■ I en skrivelse till riksdagen 
berättar regeringen hur man 
vill att krisberedskapen ska ut-
vecklas. I skrivelsen uttrycks 
ambitioner över hela skalan 
från internationellt samarbete 
med stöd i Lissabonfördraget, 
pandemi, klimathotet och far-
liga ämnen till den enskildes 
ansvar.

Sk�rivelsen åtföljs av 18� nya re-
geringsuppdrag. Myndigheten 
har dessutom fått ytterligare 
uppdrag, totalt närmare 30, vil-
ket måste vara någon sorts re-
kord.

– Ja, det är nog ganska ovan-
ligt att man får så här många 
regeringsuppdrag. Men jag ser 
det som oerhört positivt och ett 
tecken på att den politiska led-
ningen har förstått vikten av att 

arbeta med samhällsskydd och 
beredskap, säger Helena Lind-
berg, MSBs generaldirektör.

Uppdragen innebär ingen 
kursändring, men kan leda till 
omprioriteringar för att hinna 
med.

– De ligger i linje med den 
verksamhet vi redan bedriver. 
Vissa tunga uppdrag har gan-
ska korta tidsramar och vi får 
arbeta i lite högre tempo. Kur-
sen ligger fast, men takten ökar, 
säger Helena Lindberg.

För att förtydliga vad som 
kan förväntas av samhället har 
regeringen gett MSB i uppdrag 
att föreslå resultatmål för sam-
hällets krisberedskap. Resul-
tatmål stärker också styrning 
och uppföljning av krisbered-
skapen.

Regeringen vill utveck�la det 
internationella samarbetet, 
Sveriges förmåga att både ge 
och ta emot hjälp vid stora kri-
ser och händelser. Man vill för-
djupa det Nordiska samarbetet 
som är en viktig del av det re-
gionala samarbetet i Östersjö- 

och Barentsregionen.
Sju av regeringsuppdragen 

ligger inom området skydd mot 
olyckor. Det har gjorts en över-
syn av Lagen om skydd mot 
olyckor som kom 2004. Reger-
ingen ser inga skäl till ändring-
ar i lagen men ett bredare och 
och mer samordnat säkerhets-
arbete bör utvecklas i kommu-
nerna.

Man vill också på försök in-
föra så kallade trygghetsstyr-
kor, samverkan mellan, rädd-
ningstjänst, polis och ambu-
lanssjukvård, i Västernorrland 
och Norrbotten.

Det kan bli aktuellt med nya 
föreskrifter om brandskyddet i 
bostäder. I första hand krav på 
brandvarnare.

Och än en gång ska en avreg-
lering av sotningen prövas.

Tre uppdrag rör tillsyn. Ett 
handlar om kompetensen hos 
kommunala tillsynsförrättare 
och hur man tillämpar styrme-
del och sanktioner. Bakgrun-
den är att ett fåtal kommuner 
står bakom nästan alla föreläg-
ganden.

– Det finns kommuner som 
skrivit hundratals föreläggan-
den medan andra inte skrivit 
något. Det är inte rimligt att det 
ser så olika ut. Det handlar om 
förutsägbarhet och rättssäker-
het, säger Lars Ekberg, MSB, 
sekreterare i arbetsgruppen 
bakom översynen av LSO.

Ett annat tungt område är in-
formationssäkerhet. Flera av 
uppdragen kommer från den 
rapport som MSB lämnade i 
vintras. Regeringen vill bland 
annat se en nationell strategi 
och att det inrättas en nationell 
samverkansfunktion för att fö-
rebygga och hantera IT-inci-
denter.

Liksom både en särskild ut-
redare och MSB föreslagit an-
ser regeringen att Sveriges IT-

incidentcentrum, Sitec, ska 
överföras från Post- och Tele-
styrelsen till MSB.

MSB har också fått i upp-
drag att inrätta ett nytt infor-
mationsnummer för informa-
tion när en allvarlig händelse 
inträffat. Numret ska vara ett 
komplement till och avlasta 
112-numret. Tanken är också 
att personer som har värdeful-
la uppgifter kan lämna dessa via 
informationsnumret.

Bland andra uppdrag finns  att 
utvärda och analysera hur vin-
terns kyla och  stora snömäng-
der påverkade infrastruktur 
och övrig samhällsviktig verk-
samhet.

Vidare att göra en risk- och 
sårbarhetsanalys utifrån sce-
nariot isstorm och analysera 
och bedöma konsekvenserna 
för olika samhällssektorer av 
en översvämning i Mälaren.

GUNNO IVANSSON

Rekord�i�regeringsuppdrag
■■ Ökat tempo i utveckling av samhällets krisberedskap

Tempoökning
”Kursen ligger fast, 
men takten ökar”
Helena Lindberg, generaldirektör MSB

Några�av�de�många�nya�regeringsuppdrag�MSB�fått�för�att�stärka�samhällets�krisberedskap�handlar�om�översvämningar.��Bland�annat�översvämningshot�mot�centrala�
funktioner�i�systemet�med�trafik-�och�försörjningstunnlar�under�Stockholm�och�konsekvenser�av�en�översvämning�i�Mälardalen.
 FOTO: EVA-LENA OLSSON
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Utbygganden�av�Rakel�ska�
slutföras�enligt�plan,�men�
det�bör�utredas�om�någon�
annan�än�staten�ska�driva�
verksamheten.

Det�har�regeringen�kom-
mit�fram�till�i�en�översyn.
■■ Den långsamma anslut-

ningstakten till Rakel är ett all-
varligt problem som inverkar 
negativt på samhällets krisbe-
redskap och motiverar en för-
ändring. Förändringen kan 
innebära att staten, genom 
MSB, äger systemet och är be-
ställare, men att uppgiften att 
driva och förvalta Rakel upp-
handlas.

Det anser en arbetsgrupp inom 
regeringskansliet som gran-
skat kommunikationssystemet 
och dess framtid. Gruppen tror 
att en privat aktör kan förbätt-
ra anslutningen, systemets ut-
veckling och kundstödet.

– Det har funnits en tydlig 
struktur för att bygga Rakel, 
men för anslutning av använ-
dare och själva användandet 
har strukturen saknats, säger 
Thord Eriksson, ordförande i 
arbetsgruppen.

Regeringen har gett MSB 
uppgiften att ta fram en natio-
nell strategi som visar syste-
mets betydelse för krisbered-
skapen.

– Det behövs en strategi för 
vad man vill uppnå med sys-
temet. Rakel är ett verktyg för 
samverkan, då kan man inte 
bara tjata om radiokommuni-
kation. Det gäller att sälja Ra-
kel som samverkan, samord-
ning och interoperabilitet.

Den svaga anslutningen har 
inverkat menligt på ekonomin. 
Förväntade intäkter 2009 ba-
serades på 19 000 användare 
i kommuner och landsting, i 
september förra året var siff-
ran 550. Intäkterna från grup-
pen blev 4,8 miljoner kronor i 
stället för prognostiserade 162 
miljoner.

Det totala underskottet vän-
tas i år hamna på 294 miljoner. 
Först 2015 beräknas intäkter 

nå ifatt utgifter. Arbetsgrup-
pen föreslår att underskottet, 
som 2011-2014 totalt beräknas 
till 614 miljoner, finansieras ge-
nom anslag.

Att inte höja kostnaderna för 
användarna anses viktigt.

– Det är en grundförutsätt-
ning för att få positiv anslut-
ning. De som ansluter till Ra-
kel, oavsett verksamhet och 
bransch, måste veta konse-
kvenserna och därför känna till 
priset över ganska lång tid, sä-
ger Thord Eriksson.

Andra förslag från översy-
nen är:

• En samlad organisation för 
förvaltning av statliga nät som 
rör krishantering kan främja 
den samma och dessutom ge 
effektiviseringsvinster.

• MSB bör inrätta ett forum 
där användare och MSB kan ut-
byta information.

• MSB bör utveck�la ett sys-
tem som mäter och värderar 
kunskapsnivån hos olika orga-
nisationer, hur de förstår be-
hovet av nationell samverkan 
inom krishanteringssystemet.

• Statliga myndigheter som 
har särskilt ansvar för krishan-
tering eller som har tjänsteman 

i beredskap ska anslutas till Ra-
kel, vilket skrivs in i förord-
ningen om krisberedskap och 
höjd beredskap.

• Ersättningen till SOS-
Alarm för att upprätthålla drif-
ten i det analoga nätet upphör 
helt efter 2011.

• MSB sk�a intensifiera arbe-
tet med att få till samtrafik och 
roaming med de grannländer 
som använder Tetra-system.

• I samband översynen gjor-
des en enkät bland landets 
kommuner. 103 kommuner (35 
procent) svarade att de kom-
mer ansluta hela eller delar av 
sin verksamhet till Rakel. Övri-
ga svarade att de ännu inte tagit 
ställning till anslutning. Stock-
holm, Göteborg och Malmö till-
hör, enligt enkäten, kommu-
nerna som inte tagit ställning.

PER LARSSON

Skåne först ut med  
Rakel i skarp drift
■■ Den 17 maj blev Skåne det 

första geografiska området 
i Sverige där Rakel används 
skarpt av blåljusmyndigheter-
na räddningstjänst, polis, am-
bulans och SOS Alarm.

Förberedelsearbetet för 
övergången till Rakel i Skåne 
har pågått i två år. 

Bostadsbrandsynen�blir�allt�
vanligare.
■■ I maj besökte Karlstads-

regionens räddningstjänst 1 
292 bostäder under tre dagar. 
83 procent av hushållen hade 
minst en fungerande brand-
varnare.

– Vi tycker projektet är lyck-
at, men inte resultatet. Vi vill 
ju att alla ska ha brandvarnare, 
säger brandingenjör Magnus 
Lundqvist.

I Karlstad utgick heltids-
styrkan från insatsstyrkan och 
gjorde besöken i kända pro-

blemområden. Deltidskårerna 
på nio orter gjorde själva sina 
urval.

– Deltidsbrandmännen var 
mycket nöjda, någon tyckte 
att det var den bästa övning de 
haft.

Arbetet kommer fortsätta 
med fler hembesök. Och där 
resultatet denna gång var min-
dre bra kommer uppföljning att 
ske.

– Generellt var förekomsten 
av brandvarnare sämre i min-
dre hyresfastigheter som

– Mindre hyresfastigheter 

med ägare utan större bostads-
bestånd var generellt sett säm-
re utrustade med brandvarna-
re.

Totalt var det 147 hushåll 
som helt saknade brandvarna-
re, 79 hushåll hade inte fung-
erande batteri i sin brandvar-
nare.

Förutom test av brandvar-
nare gavs också en säkerhets-
information. Länsförsäkring-
ar hade bidragit med runt 100 
brandvarnare som sattes upp.

Driften�av�Rakel�kan��
bli�privatiserad

Karlstad gjorde 
brandsyn i bostäder

Överväger  
anmäla MSB

Målbild
”Det behövs en stra
tegi för vad man vill 
uppnå med systemet. 
Rakel är ett verktyg 
för samverkan, då kan 
man inte bara tjata om 
radiokommunikation.”
Thord Eriksson, utredare

En�arbetsgrupp�inom�regeringskansliet�som�granskat�Rakel�tror�
att�en�privat�aktör�kan�förbättra�anslutningen,�systemets�utveck-
ling�och�kundstödet. FOTO: MSB

SRTC�(Swedish�Rescue�
Training�Centre)�i�Skövde�
överväger�att�anmäla�MSB�
till�Konkurrensverket.

■■ Det meddelar företaget i en 
skrivelse till MSB.

SRTC anser att MSB vid an-
läggningen i Revinge bedriver 
affärsverksamhet som sned-
vrider konkurrensen.

Synpunkterna syftar på de 
övningar som holländsk rädd-
ningstjänst återkommande 
genomför i Skåne. SRTC an-
ser att MSB bedriver ren ut-
hyrningsverksamhet av sina 
lokaler och att myndigheten 
i sammanhanget använder 
statliga medel som är avsedda 

för andra ändamål. Med hän-
visning till konkurrenslagen, 
menar SRTC att MSB träng-
er undan privat näringsverk-
samhet och påverkar konkur-
rensen på marknaden.

SRTC är ett företag i Auto-
karosskoncernen som bedri-
ver risk och säkerhetsutbild-
ning vid det som tidigare var 
Räddningsverkets övnings-
område i Hasslum, Skövde.

– Rättsenheten tittar på 
de legala frågor som skrivel-
sen väcker. Vi ska återkom-
ma till företaget så snart som 
möjligt, säger chefsjurist Key 
Hedström, MSB.
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■■ MSB genomför en semina-
rieturné under rubriken Den 
moderna räddningstjänsten 
där det nya konceptet presen-
teras. Den nya taktiken bygger 
på IR-teknik för att lokalisera 
branden, skärsläckare och ett 
snabbt första angrepp från ut-
sidan för att kyla rökgaserna 
och slå ner branden. Med hög-
trycksfläktar skapas en bättre 
miljö för rökdykare vid eventu-
ell livräddning.

Konceptet sammanfaller 
med EU-projektet Firefight 
II, ett e-learning program för 

utbildning och certifiering av 
brandmän och befäl.

– Målet med projektet är att 
ingen ska behöva skadas eller 
dödas vid en insats mot brand, 
säger projektledaren Bo An-
dersson, MSB.

MSB presenterar ock�så en ny 
rapport med vetenskapliga stu-
dier av insaster med skärsläck-
aren.

– Rapporten innehåller en 
redovisning av praktiska er-
farenheter och analyser av in-
satser. Den ger en vetenskaplig 

förklaring till varför skärsläck-
aren fungerar, säger Bo Anders-
son.

Krister Palmqvist, insatsledare 
vid Södra Älvsborgs räddnings-
tjänstförbund har tio års erfa-
renhet av skärsläckaren som 
utvecklare och utbildare.

– En viktig sak med rappor-
ten är att den på ett vetenskap-
ligt sätt förklarar släckproces-
sen; att skärsläckaren tränger 
undan syret och stör jämvik-
ten branden strävar efter. Vi 
som använt skärsläckare har i 
tio års tid sett att den inte bara 
kyler brandgaserna utan även 
släcker branden medan exper-
terna sagt att det inte går.

Första seminariet hölls i 
Skellefteå och det andra i Borås 
i mitten av april.

– Syftet är att MSB ska bli 
bättre på att berätta vad vi hål-
ler på med. Kontakten med 
räddningstjänsten är oerhört 
viktig, säger Bo Andersson.

Insatspersonalens arbets-
miljö är i centrum och vid semi-
nariet redovisas goda exempel 
och pågående projekt. Tommy 
Eriksson-Wikén från Arbets-
miljöverket berättade om bak-
grunden till arbetsmiljöföre-
skriften om rökdykning och att 
rökdykning primärt är en me-
tod för livräddning.

Stefan Magnusson, brandman 
i Skellefteå, berättade om pro-
jektet Friska brandmän, och de 
risker brandmän dagligen ut-
sätter sig för. På hans station 
har fyra relativt unga medarbe-
tare drabbats av cancer.

– På julaftonskvällen berät-
tade min brandmästare att han 
hade ont i magen. I februari var 
jag på hans begravning, han ha-
de drabbats av levercancer. Jag 
säger inte att det har med yrket 
att göra, men det kan ha det.

Enligt Stefan Magnusson är 
brandmän överrepresenterade 
bland en rad sjukdomar.

– Och nu när vi fått in allt fler 
kvinnor inom operativ rädd-
ningstjänst börjar vi få in signa-

BORÅS · Svensk räddningstjänst är inne i ett 
förändringsskede. Från en inriktning på närmast 
kompromisslös invändig släckning förskjuts nu 
fokus mot ett säkrare yrke med angrepp utifrån.

MSB på turné med nya släckkonceptet
Arbetsmiljön i fokus
”Ingen ska behöva 
skadas eller dödas vid 
en insats mot brand.”
Bo Andersson, MSB

MSB�genomför�en�seminarieturné�under�rubriken�Den�moderna�räddningstjänsten.�Det�första�hölls�i�Skellefteå�och�det�andra�i�Borås�i�mitten�av�april.�Vid�seminarierna�berättar������������������������MSB�om�ettsläckkoncept�med�fo-
kus�på�arbetmiljön.�–�Målet�är�att�ingen�ska�behöva�skadas�eller�dödas�vid�en�insats�mot�brand,�säger�Bo�Andersson,�MSB.�Vid�seminariet�i�Borås�fanns�också�en�mini-mässa�������������������������������������där�leverantörer�visade�det�senas-
te.� FOTO: GUNNO IVANSSON
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Den�1�oktober�i�år�träder�
den�nya�lagen�om�brand-
farliga�och�explosiva�varor�
i�kraft.

Största�förändringen�är�
att�kommunerna�får�an-
svar�för�tillstånd�och�tillsyn�
av�explosiva�varor.

■■ Ansvaret för dessa uppgif-
ter låg tidigare hos polisen. 
Den nya lagen innebär att reg-
lerna på området förenklas 
och moderniseras. En annan 
viktig förändring är att lagen 
vidgas till att omfatta även 
brott och terrorism.

– Det krävdes för att Sverige 
ska kunna genomföra ett EU-
direktiv och är skälet till att 
lagen träder i kraft med upp-

seendeväckande kort varsel, 
säger Torkel Schlegel, chef för 
rättsenheten på MSB.

Kommunerna måste 
snabbt ta till sig de nya upp-
gifterna, inte minst frågan om 
avgifter för tillstånden.

– Det är viktigt att kom-
munerna uppmärksammar 
att man tar aktiv ställning till 
vem som ska utföra de nya ar-
betsuppgifterna, säger Torkel 
Schlegel.

MSB utlovar ett omfattande 
stöd till kommunerna.

– Tidigt i höst genomför vi 
två serier av endagseminarier 
kring nya lagen. Den ena rik-
tar sig till beslutsfattare och 
den andra till handläggare, sä-
ger Malin Jonsson, MSB.

Efter�att�ha�utbildat�sin�
personal�i�bussräddning�
ville�räddningstjänsten�
och�ambulanssjukvården�
testa�sin�samverkansför-
måga�tillsamman�med�po-
lisen.�När�planerna�på�en�
övning�blev�kända�ville�fle-
ra�organisationer�haka�på.

■■ – Till slut blev det gigan-
tiskt, alla ville testa sin orga-
nisation, berättar övnings-
ledaren Mile Pettersson, 
brandman.

Det resulterade i en fullska-
leövning med kommunens 
krisledning, Posom-grupp, 
länsstyrelsen, press, mm.

För tre år sedan gick två 
från räddningstjänsten och 
två från ambulanssjukvården 
dåvarande Räddningsver-
kets instruktörsutbildning i 
bussräddning. Sedan dess har 
dessa instruktörer utbildat si-
na kollegor på respektive or-
ganisation.

– Med övningen ville vi kän-
na att vi gått i mål med buss-

projektet och att vi nått en 
viss nivå. Övningen gav ett 
kvitto på att vid evakuering 
av skadade ur en buss tjänar 
mycket tid på att vara sam-
övade. I princip halveras ti-
den, säger C-G Hermansson, 
utbildningansvarig vid rädd-
ningstjänsten Ale Kungälv.

Många pusselbitar föll på 
plats samtidigt som brister 
avslöjades.

– Som vanligt vid övningar 
var det problem kommunika-
tionen, men samverkan fung-
erade över förväntan, säger 
Joachim Berglund, övningsle-
dare för ambulanssjukvården.

Trafikverket västs Haveri-
kommission hade två obser-
vatörer på plats.

– Vi ville skaffa oss kunskap 
om hur räddningstjänsten gör 
när de kommer till en olycks-
plats. Vi gör fordonsinspek-
tioner men kommer in i ett 
senare skede och då kan det 
vara bra att veta vilka skador 
som kommer från räddnings-
arbetet, säger Erik Liljegren.

ler om att de tycker sig oftare än 
andra drabbas av missfall.

I Skellefteå sitter man in-
te och ”gasar av sig” i en trång 
lastbilshytt efter insats utan på 
med rena kläder och larmstäl-
len åker in i tvättpåsar.

De fyra cancerdrabbade hade 
det gemensamt att de var ”luft-
gubbar”. Den arbetsuppgiften 
är numera borta. Stefan Mag-
nusson lyckades få tag i en be-
gagnad diskmaskin från ett 
storkök och ”diskar” nu luftpa-
keten tre minuter i 90 grader.

– Men det viktigaste av allt 
är att ha en enkel filtermask i 
larmstället.

Det nya släckningskonceptet 
bygger på en så kallad offensiv 
enhet med skärsläckare. Lars 
Fredin och David Nielsen från 

räddningstjänsten i Halmstad 
berättade att man där i stället 
för att bygga en station i stads-
delen Väster satsat på en offen-
siv enhet som rullar i området.

– Målet är inte att avsluta in-
satser utan att starta och be-
gränsa; att köpa tid. Många 
gånger löser man ett larm med 
små medel, berättar David 
Nielsen.

I Frölunda har man valt att 
montera skärsläckaren på en 
vanlig brandbil. Stora fördelar 
med skärsläckaren är att den 
minimerar vattenskadorna 
och kommer åt dolda utrym-
men.

– Vattenskador står för 80 
procent av skadorna vid brän-
der. Vi har 1800-talsbebyggel-
se med upp till en meter tjocka 

bjälklag. Vi skannar med IR-
kamera och punktar med skär-
släckaren som är oslagbar vid 
dolda glödbränder, säger Mika-
el Enberg.

Ett vik�tigt steg i en utveck-
lingsprocess är att utvärdera 
och dra lärdomar av gjorda in-
satser. Johan Jenvald presen-
terade en metod för att fånga 
upp och placera kritiska hän-
delser utefter en tidslinje. Pro-
jektet drivs av MSB och ska 
leda till en handbok. Metoden 
ska även in i MSBs utbildning-
ar.

Kommande seminarier hålls 
i oktober i Revinge och Stock-
holmsregionen.

Om EU-projektet kan läsas 
på www.eufirefight.com/.

GUNNO IVANSSON

MSB på turné med nya släckkonceptet

Ny�lag�om�
explosiva�
varor

Ale Kungälv 
samövade 
bussräddning

MSB�genomför�en�seminarieturné�under�rubriken�Den�moderna�räddningstjänsten.�Det�första�hölls�i�Skellefteå�och�det�andra�i�Borås�i�mitten�av�april.�Vid�seminarierna�berättar������������������������MSB�om�ettsläckkoncept�med�fo-
kus�på�arbetmiljön.�–�Målet�är�att�ingen�ska�behöva�skadas�eller�dödas�vid�en�insats�mot�brand,�säger�Bo�Andersson,�MSB.�Vid�seminariet�i�Borås�fanns�också�en�mini-mässa�������������������������������������där�leverantörer�visade�det�senas-
te.� FOTO: GUNNO IVANSSON

Flera�varianter�av�Cafs,�tryckluftsskum,�demonstrerades.�Cafs-ag-
gregat�monteras�på�allt�fler�brandfordon�och�en�fråga�som�börjat�
diskuteras�är�om�det�är�tillåtet�att�rökdyka�med�Cafs.�

ENKÄT
Vad�tyckte�du�om�seminariedagen?

Björn Svensson, 
Mälardalen
– Mycket givande. 
Eftersom jag är hu-
vudskyddsombud 
var det intressant att 
höra Tommy Eriks-
son-Wiken från Ar-
betsmiljöverket och 
Stefan Magnusson 
om brandmäns hälsa. 
Eftersom vi har pro-
blem med beman-
ning på deltiden är 
det intressant att ta 
del av nya metoder 
och teknik.

Hans Trengereid, 
Ale/Kungälv
– Kul att höra om of-
fensiv enhet. Tvyärr 
talar man alltid om 
offensiv enhet i sam-
band med nedskär-
ningar. Men man be-
höver inte vara så 
konventionell, kan 
behålla numerären 
och vid en omställ-
ning i stället satsa på 
lättare fordon.

Elin Theander, 
Värends räddnings-
tjänst
– Jag blev impone-
rad av skärsläckaren 
som jag inte sett i ak-
tion tidigare. Jag har 
bara läst rapporten 
och fått den förevisad 
i Revinge. Mycket nya 
idéer och utveckling 
av befintliga tekniker. 
Bra att MSB förmed-
lar vad man håller på 
med.
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Kommun plats/åtgärd
miljoner

kronor

Lomma Lomma tätort, översvämning. 11,1 

Karlstad Norsälven, skred. 9,5 

Ale Surte och Alafors, skred 5,4

Tanum Källvik och Fjällbacka, skred. 5,2

Sotenäs Smögenbryggan, skred. 4,2

Göteborg
Bäckebolsravinen, skred. Mölndalsån, 
översvämning.

2,7

Uddevalla Ljungskile, skred. 2,4

Strömstad Skee, översvämning. 2,2

Umeå Östteg-Umeälven, skred. 2,2 

Härryda Mölndalsån, översvämning. 2,2  

Mölndal Mölndalsån, översvämning. 2,2

Kristianstad Hammarslundsvallen, översvämning. 2,2

Valdemarsvik Vammarsmålaån o Fifallaån, översvämn 1,7

Sundsvall Axvägen, Njurundabommen, skred. 1,2

Lerum Torpadal, skred. 1,0

Munkedal Sohlbergs, skred. 1,0

Forshaga Deje, skred 0,8 

Trosa Vagnhärad, skred. 0,6

Ödeshög Ödeshög tätort, översvämning. 0,6

Arboga Arbogaån, skred. 0,2

Staffanstorp Borggårdsdiket, översvämning. 0,2

Piteå Lillpite, skred. 0,2

Bidrag�förebyggande�åtgärder�2009

Totalt betalades 59 miljoner kronor ut 2009. Summan överskrider MSBs årsanslag för 
bidrag, vilket beror på fördyrade kostnader för några tidigare beviljade bidrag.

Kommunerna�får�betala�mer�
för�att�för�att�förhindra�na-
turolyckor.

–�Risken�finns�att�det�får�
konsekvens�i�färre�förebyg-
gande�insatser,�säger�Su-
sanne�Edsgård,�MSB.

■■ MSBs pengapåse för bidrag 
för att minska risker för ras, 
skred, översvämningar och 
andra naturolyckor har ökat 
något, från 40 till 43 miljoner 
kronor per år.

Men samtidigt krävs större 
insatser av kommunerna. Re-
geringen har sänkt det statliga 
bidraget från 80 till 60 procent 
av totalkostnaden.

Förslaget fanns redan i kli-
mat- och sårbarhetsutredning-
en, de som får bidrag bör stå för 
större delen av kostnaden själ-
va ansågs det.

Det oroar Susanne Edsgård, 
MSB, som jobbar med natur-
olyckor. Hon ser en risk att ba-
ra de rika kommunerna har råd 
med förebyggande satsningar.

– Många kommuner hade 
svårt att hantera detta redan 
innan bidraget sänktes.

2009 sök�te k�ommunerna bi-
drag till åtgärder för totalt 360 
miljoner kronor. Vilka som fick 
pengar ser ni i en tabell härin-
till.

I år har 19 kommuner sökt bi-
drag på totalt 210 miljoner kro-
nor.
Hur bestäms fördelningen av 
bidragen?

– Kommunerna ska visa vad 
som är hotat och redovisa dess 
värde. Min erfarenhet är att 
finns det problem får man bi-
drag. Men det kan ibland delas 
upp på två år.

En grund för att förebygga ras, 
skred och översvämningar är 
de stabilitets- och översväm-
ningskarteringar som MSB 
gör.

Stabilitetskarteringar görs 
kommunvis och där det finns 
bebyggelse. Kartbilder pekar 
ut områden med risk för skred.

– Vi har betat av de områden 
som är mest prioriterade, vil-
ket bygger på tidigare erfaren-
heter. Nu håller vi på med lägre 
prioriterade områden.

Markerade områden ger 
kommunen besked om att om-
rådet behöver undersökas. Be-
byggelse, jordarter, marklut-
ning och närhet till vatten är 
de viktigaste parametrarna när 
eventuellt behov av förebyg-
gande åtgärder utreds.

Kommunen gör en detalje-
rad undersökning. Den kan ge 
besked om att det räcker med 
enklare åtgärder som att göra 
en avschaktning med erosions-
skydd, eller anlägga en tryck-
bank.

– Men situationen kan vara 
komplex med exempelvis olika 
jordarter i följd, då kan det krä-
vas en fördjupad undersökning 
som kräver fler provtagningar 
och kostar mer. Men det kan 
löna sig. Ibland ger de under-

sökningarna minskade kostna-
der för de förebyggande åtgär-
derna.

– Problemet med skred är att 
de sker fort och ofta utan för-
varning.

Susanne Edsgård rekom-
menderar kommunerna att gå 
igenom karteringar och ha en 
strategi för sitt arbete.

– Ta med klimatfrågan. Tänk 
långsiktigt och bygg inte in nya 
problem.
Hur lång tid tar arbetet?

– Från det att kommunen 
ringat in problemet och be-
stämmer sig för att göra en ut-
redning till det att vi tar beslut 
om bidrag, är det inte ovanligt 
att det tar två år.

Översvämningsk�arteringar 
visar vilka områden som kan 
drabbas vid höga flöden, vilken 
skyddshöjd som behövs i för-
hållande till vattennivå.

– Den risken är lite jobbigare 
att hantera eftersom den oftast 
är utsträckt över ett större geo-
grafiskt område. 
Vem har huvudansvaret för att 
förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor görs?

– Fastighetsägaren har det 
yttersta ansvaret för sin egen-
dom. Men kommunen har of-
tast bäst kännedom om risker-
na och även bästa kompeten-
sen. Det är också bara kommu-
nen som kan söka bidrag från 
staten.

PER LARSSON

Kommun milj kr
Tanum 43,6
Ale 37,0
Göteborg 23,0
Partille 20,1
Vindeln 19,0
Mölndal 15,1

Lerum 10,1
Härryda 9,3
Staffanstorp 7,3
Danderyd 6,4
Laxå 3,5
Lysekil 3,3

Säter 3,0
Vännäs 1,8
Alingsås 1,7
Skellefteå 1,3
Leksand 1,0
Boden 0,8

FAKTA

Kommuner�som�sökt�bidrag�2010

Så�stoppas�naturolyckan
■■ Minskade statsbidrag ökar kommunernas kostnader

Torpadal�i�Lerum�där�man�säkrat�ett�område�genom�avschaktning�och�anlägga�en�tryckbank.� FOTO: CARINA HULTEN, SGI
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Vilka�områden�i�Sverige�är�
mest�översvämningshota-
de?

Det�ska�MSB�reda�ut�innan�
utgången�av�2011.�Fyra�år�se-
nare�ska�riskerna�vara�kart-
lagda.

■■ – Vi har redan karterat 70 
vattendrag. Kuster och grund-
vatten vet vi inte lika mycket 
om, men vi har ett hum om vil-
ka områden som är hotade, sä-
ger Barbro Näslund-Landen-
mark, expert på naturolyckor 
vid MSB.

EU beslutade om översväm-
ningsdirektivet för tre år sedan. 
2009 skulle det vara genomfört 
i nationella lagstiftningar. 

Sverige presenterade en för-
ordning i november förra året 
där MSB pekades ut som an-
svarig myndighet för att ta 
fram föreskrifter och bedöma 
vilka områden som har bety-
dande översvämningsrisk samt 
att ta fram kartor över hotade 
områden.

– Arbetet med föreskrifter 
pågår. De ska harmoniera med 
anknytande lagar och andra fö-
reskrifter exempelvis risk- och 
sårbarhetsanalyser och kom-
munala handlingsprogram, sä-

ger Näslund-Landenmark.
Kartläggningen av över-

svämningshoten kommer i hu-
vudsak att göras av MSB och 
länsstyrelser och kan delas in i 
tre steg:
■■ 1 Preliminär bedömning och 

riskanalys av vilka områden 
som är hotade samt peka ut var 
risken är betydande. Görs av 
MSB och ska vara klart 2011.
■■ 2 MSB tar fram utbrednings-

kartor för utpekade områden. 
Norrbotten, Västernorrland, 
Västmanland, Kalmar och Väs-
tra Götaland är samordnande 
bland länsstyrelserna i vatten-
frågor och tar fram kartor över 
risker inom sina respektive 
geografiska områden. Ska vara 
klart senast 2013.
■■ 3 Alla länsstyrelser som har 

hotade områden gör riskhan-
teringsplaner. Ska vara klart 
senast 2015.

– Det är ett avancerat sam-
arbete mellan länsstyrelserna 
och MSB. Dessutom samverkar 
vi med Finland och Norge i ar-
betet.

EU har fastställt att de vikti-
gaste kriterierna i arbetet i tur 
och ordning är människors häl-
sa, miljö, kulturarv och ekono-
misk verksamhet.

Medlems-
staterna får 
själva bedöma 
var gränsen för 
risk går. Sveri-
ge och Holland 
kan olika upp-
fattning om 
vad som är be-
tydande risk. 
Men i riskbe-
dömningen måste man ta hän-
syn till 100-årsflödet.

– Nivån för det som är extre-
mare eller beskedligare än 100 
årsflödet bestämmer vi själva.

Länsstyrelserna ska samla in 
data över var översvämningar 
inträffat tidigare och MSB göra 
analyserna med hjälp Gis. Gis-
data kommer sedan kommu-
nerna till godo. De komman-
de riskhanteringsplanerna ska 
samrådas med allmänheten 
innan länsstyrelserna tar be-
slut.

I år finns 11,5 miljoner kro-
nor avsatta för arbetet med 
översvämningsdirektivet, va-
rav 5,5 går till alla länsstyrel-
serna. Totalt beräknas arbetet 
kosta drygt 400 miljoner fram 
till 2021

PER LARSSON

Översvämningshotade 
områden kartläggs

Barbro�Näslund-
Landenmark

■■ I vår drabbades Öckerö, 
Karlstad och Hammarö av vat-
tenläckor. 

Drickvattensförsörjningen 
säkrades med hjälp av vatten-
tankar som finns i fyra förråd 
runt om i landet.

Efter larm från Karlstad till 
den nationella vattenkata-
strofgruppen, Vaka, var hjäl-
pen framme sex timmar se-
nare.

– Vi är ensamma i Europa 
om det här upplägget, säger 
Mats Eriksson-Uhr på Livs-
medelsverket.

Resursen är till för att säkra 
vattenförsörjningen i kommu-
nerna när problem uppstår. 
Förråden finns i Eslöv, Ljung, 
Stockholm och Sundsvall. 
Livsmedelsverket har byggt 
upp och sköter förråden, MSB 
har stått för finansieringen.

Materielen finns på två ty-
per av containrar. Vintercon-

tainrarna (fem totalt) innehål-
ler 30 plasttankar a´1 060 liter 
samt värmemattor, elverk och 
värmehuvar för att dricksvatt-
net inte ska frysa. I sommar-
containrarna (16 totalt) finns 
41 plasttankar. I tankarna pla-
ceras plastsäckar som fylls 
med vatten.

Om alla 806 tankar skulle 

nyttjas och påfyllning ske en 
gång per dygn är kapaciteten 
tre liter vatten per dygn till 
300 000 människor.

Kommunerna får betala för 
transporten samt de plastsäck-
ar som kasseras efter använd-
ning. Expertstöd från vatten-
katastrofgruppen är gratis.

Vattentankar hjälper kommuner i nöd

Mats�Eriksson-Uhr�vid�en�container�med�tankar.� FOTO: PER LARSSON

SOS-Alarms�monopol�
bröts�när�fyra�landsting�
skrev�avtal�med�Open�Care�
om�utalarmering�av�ambu-
lanser.

Nu�har�avtalet�brutits�
innan�det�trädde�i�kraft.

■■ – Open Care klarade inte 
att fullfölja avtalet, säger Ro-
ger Westerlund, ambulans-
chef i Gävleborg.

Landstingen har fått gå till-
baka till SOS-Alarm och för-
handlar om att förlänga avta-
let som går ut 30 juni.

Det var i höstas som Open 
Care vann upphandlingen. 
Företaget utlovade högre 
kvalité till lägre pris och fick 
landstingen i Gävleborg, Upp-
sala, Sörmland och Västman-
land att lämna SOS-Alarm.

Men under avstämning-
ar har landstingen märkt att 
Open Care legat efter utlovat 
tidsschema. 

– De hade inte tillräckligt 
snabbt rekryterat personal 
inte heller skaffat teknik som 
behövs för att klara avtalet. 
Och det här är en kritisk funk-
tion som måste fungera, säger 
Westerlund.

De fyra landstingen för-
handlar om förlängt avtal 
med SOS-Alarm. När ny upp-
handling kan komma att ske 
är oklart.

Samtidigt kan konstateras 
att SOS-Alarm skrivit nytt av-
tal med landstinget i Dalarna 
om utalarmering av ambu-
lans. Avtalet  gäller tre år från 
1 juli.

Landsting�tillbaka�
till�SOS-Alarm

Vägtrafikolyckor  
kostade 21 miljarder
■■ De vägtrafikolyckor som 

inträffade 2005 beräknas ge 
en total samhällskostnad på 
21 miljarder kronor (2005 år 
penningvärde). Drunknings-
olyckorna samma år beräk-
nas kosta samhället 731 mil-
joner.

De direkta kostnaderna 
vid vägtrafikolyckorna, det 
vill säga de resurser som för-
brukades till följd av olyck-
orna, uppgick till 12,2 miljar-
der kronor. Det motsvarar 60 
procent av den totala kostna-
den. Den största kostnaden är 
egendomsskador. Värden för 
7,9 miljarder kronor uppskat-
tas ha förstörts. 

Vid drunkningsolyckor 
är de indirekta kostnaderna 
i form av produktionsbort-
fall störst och uppgick till 654 
miljoner kronor. Det motsva-
rar nära 90 procent av den 
totala kostnaden i samband 
med drunkningsolyckorna.

Rekordmånga söker 
utbildningar
■■ Rekordmånga söker till 

höstens utbildningar i Skydd 
mot olyckor och till Skor-
stensfejare.

1 752 har sökt till Skydd 
mot olyckor, det är hösta siff-
ran sedan utbildningen bör-
jade hösten 2003. Då sökte 
1819 personer. Tio procent av 
de sökande är kvinnor. 

Antalet sökande till Skor-
stensfejarutbildningen har i 
snitt legat på 115 per termin. 

Men till vårens utbildning 
sökte 239 och för hösten är 
siffran 242. Här är andelen 
kvinnliga sökande 17 procent.

Ett skäl till ökningen kan 
vara de stora barnkullarna 
från 1990-talet slår igenom.

Naturolyckor i databas
■■ Vill du studera information 

om stormar, skyfall, över-
svämningar, snöoväder som 
drabbat Sverige sedan 1950?

Den finns på en ny version 
av naturolycksdatabasen på 
MSBs hemsida.

Databasen är en resurs 
med samlad information i bå-
de text och på kartor om bak-
omliggande orsaker, händel-
seförlopp, hantering och lär-
domar.

Databasen finns fritt till-
gänglig på msb.se/naturo-
lycksdatabas

Rakelinformation 
krypteras och blir 
snabbare
■■ Krypteringen för att skyd-

da samtal från avlyssning i 
Rakel ska bli säkrare.. 

FMV, Försvarets Materiel-
verk, har beställt nya säker-
hetsfunktioner som innebär 
att användare kan skicka säk-
ra textmeddelanden och po-
sitionsangivelser.  Kostnaden 
är fem miljoner kronor.

FMV satsar också 23 mil-
joner på ett höghastighets-
krypto som krypterar känslig 
information åt myndigheter.
Kryptot ska klara en hastig-
het på tio gigabyte per sekund 
och utvecklas av Sectra.
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■■ Nu sitter vi i Lycksele kommunhus och 
pratar informationssäkerhet med IT-chefen 
Pierre Sandström.

– Vi gör oss beroende av elektroniska sys-
tem, det blir oerhörda problem om de inte 
fungerar, säger Sandström.

Därav kan man möjligen konstatera att 
verkligheten ter sig olika i en kommun.

Lycksele kommun i södra Lappland är till 
ytan större än Hallands län. Gruvan i Kristi-
neberg, med 180 anställda och brytning en ki-
lometer under markytan är en känslig anlägg-
ning. Annars betecknas farligt gods-transpor-
ter på E12, med bland annat cyanid till gruvor-
na, som största risken för svårare påfrestning 
på samhället. Yttre risker tycks ganska avlägs-
na.

Kommunalrådet Lilly Bäcklund (s) konsta-
terar att man är lyckligt förskonade från all-
varliga händelser, men minns vårfloden 1995.

– Då hade många skräck i ögonen. Inte för 
sina liv, men för hotade värden. Vindelälven 

är oreglerad, och det hoppas vi den får fortsät-
ta vara. Men man vet inte vad som händer när 
den svämmar över. Bränder kan vi hantera och 
begränsa. Men en älv, vad underminerar den, 
vad händer?

Kommunens krisledning övar regelbundet 
berättar Bäcklund och hon anser man har en 
tjänstemannaorganisation som klarar en svå-
rare händelse.

I Lyck�sele finns ak�utsjuk�hus med BB, länets 
ambulanshelikopter är placerad på orten. 
Stan är viktig för flera kommuner och den po-
sitionen vill man både behålla och förstärka. 
En del i det är infrastrukturen. Bra vinterväg-
hållning, säkra transportvägar är grunder. Nu 
jobbar kommunen med Banverket om att ut-
veckla järnvägsnätet.

– I dag lastas mycket gods på lastbil i ham-
nen i Holmsund, bland annat farligt gods till 
gruvorna. Vi vill öppna en miniterminal i Med-
elås för att få transporterna till största delen 

på järnväg. Det skulle även minska antalet tim-
merbilar på vägarna, säger oppositionsrådet 
Christer Rönnlund (m).

Men det vik�tiga för trygghet och säkerhet i 
Lycksele handlar mycket om vardagslivet, om 
det som är nära. Mår invånarna bra mår kom-
munen bra.

– Folk ska våga gå ut på stan utan att känna 
risk för att bli överfallna. Häromåret hade vi en 
sned debatt om att släcka gatljusen vissa tider 
för att spara pengar. Nu har vi istället satsat tio 
miljoner kronor på miljövänligare belysning 
som dessutom lyser hela tiden. Det är små sa-
ker som betyder mycket, säger Bäcklund.

I hela stan, förutom villaområdena, har cy-
kel- och gångvägar skilts från fordonstrafik, 
hastigheten på vägar har begränsats till 30 ki-
lometer i timmen rakt över.

Lyck�seleborna har natur och vildmark in på 
knuten. Elljusspåren är många, skoterlederna 
likaså. Det finns bland annat skoterled de 13 
milen till Umeå. Möjlighet till jakt, fiske, bär-
plockning är självklarheter. Men kommunen 
jobbar med att naturen ska bli än mer tillgäng-
lig. Det är fråga om trivsel och därmed ökad 
trygghet.

– Vi är väldigt bilburna, vi går mindre än folk 

Vad är viktigt i kommunens säkerhetsarbete? 
Lycksele och Linköping är två kommuner som på 
många sätt är olika. Hur arbetar de med säker-
het? Vi åkte dit och frågade.

LYCKSELE Delar av Örträsk by blev förra vintern utan ström i över ett 
dygn. Det tog flera dagar innan ansvariga i Lycksele kommun bakvägen 
fick veta att det överhuvudtaget hade hänt. Byborna hade kontakt med 
kraftbolaget och löste i övrigt sina bekymmer på egen hand.

Mår invånarna 
bra mår 
kommunen bra

Att få invånar
na att bry sig 
om det gemen
samma, det är 
en utmaning.
Elisabeth Eriksson,  
kommunsekreterare

I�Lycksele�handlar�trygghet�och�säkerhet�mycket�om���������������vardagslivet,�om�det�som�är�nära.�Små�saker�kan�betyda�mycket,�konstaterar�kommunalrådet�Lilly�Bäcklund.� FOTO: NINA HAGFORS



TJUGOFYRA7 · #06 MAJ 2010 13KOMMUNENS SÄKERHET

FAKTA

Lycksele
Invånare: 12 427 (va-
rav cirka 8 500 i tät-
orten).
Yta: 5 636 kvadratki-
lometer.
Största arbetsgiva-
re: Lycksele kommun 
1 500, Landstinget, 
Lycksele sjukhus ca 
500. Största privata 
arbetsgivare, Boliden, 
Kristinebergsgruvan, 
180.
Övrigt: Lycksele är 
förvaltningskommun 
för minoritetsspråket 
samiska, ska tillhan-
dahålla myndighetsä-
renden på samiska.

i storstan, säger kommunekolog Ingela Fors-
berg.

Hon jobbar med trygg närnatur. I år ska alla 
skolor ha så kallade skolskogar. Äldreboenden 
ska ha naturen tillgänglig, strövområden han-
dikappanpassas.

– Nu säkrar vi även våra naturområden ur 
ett jämställdhetsperspektiv, bland annat ge-
nom mer synlighet och belysning.

För många är det den orörda vildmarken 
som är naturen, men för andra är det närhe-
ten viktig, Ingela Forsberg kallar det vardags-
naturen.

– Den ska vara lätt att nå. Vi vill att folk ska 
vara ute mer. Lycksele ska vara en bra kom-
mun att bo i, folk ska må bra.

Och folk�hälsan kan bli bättre. Arbetslöshets-
siffrorna ligger nära rikssnittet, men själv-
mordsfrekvens, sjukskrivningstal och ande-
len förtidspensionärer ligger högre.

– Vi har haft flera projekt med länsstyrelsen 
om hjärt- och kärlsjukdomar, säger kommun-
sekreterare Elisabeth Eriksson.

Samtidigt placerades kommunen på 106:e 
plats i en undersökning om ”bästa kommun 
att bo i”. Det tycker Elisabeth Eriksson är bra. 
Men allt går att förbättra och fortsatt trivsel 
kräver en förändrad syn på delaktighet och an-

svar, tycker hon. Medelåldern är hög i de poli-
tiska leden, fler måste engagera sig.

– Men hur får vi med folk? Och om vi inte 
lyckas med det, vem tar då ansvar för det ge-
mensamma i framtiden? Att få invånarna att 
bry sig om det gemensamma, det är en utma-
ning.

Lycksele har ingen säkerhetssamordnare, 
men Elisabeth Eriksson ansvarar för frågor 
om rikets säkerhet och deltar i risk- och sår-
barhetsanalyser.  Men hon saknar den samla-
de bilden.

– Våra uppgifter är fragmentiserade. Vi har 
ingen samlad statistik över incidenter i kom-
munen. Det skulle vara bra att ha. Mönster 
kan komma fram och ge besked om var resur-
ser ska sättas in. Men någon måste sätta sig ner 
och göra jobbet, och det är kanske en resurs-
fråga.

Gunnar Jonsson är inne på samma linje. Han 
är både beredskapssamordnare och brandin-
spektör vid räddningstjänsten.

– För något år sedan jobbade vi med risker 
och scenarier. Vi fick fram nyttiga uppgifter. 
Men tyvärr gick vi inte i mål med det, det blev 
inget konkret resultat. Kanske är det en re-
sursfråga.
Kan det också bero på att ni inte har så 

många händelser och att många då har svårt 
att se behovet?

– Kanske. Ofta hamnar dessa frågor hos 
människor som inte har fullt beslutsstöd. De 
med rätt befogenheter och ekonomiskt ansvar 
måste vara med.

Förra året fick� några elever på en skola för sig 
att skjuta raketer inomhus. Rektorn kontak-
tade omgående polis och räddningstjänst. Där 
finns den mindre ortens fördelar. Man känner 
varandra och kontaktvägarna är korta. En ra-
ket hann avfyras, men sedan fanns polis och 
räddningstjänst på plats. En dag avsattes för 
att prata om risker och konsekvenser. Proble-
met försvann.

– Men tyvärr jobbar vi efteråt, det är då vi 
agerar. Vi borde kunna förutse mer och oftare 
jobba innan det händer. Att ungdomar provar 
saker, det vet man ju. Men om ingen förklarar 
sammanhagen för dem, hur ska de då förstå?

Gunnar Jonsson konstaterar också att sam-
lad kunskap om incidenter saknas.

– Tillbud rapporteras till närmaste chef, 
men många gånger tror jag inte det når längre. 
Vi har inte kommit till det förlåtande 
samhället, man vill inte tala om det 
som hänt.

Från skolan finns exempel på vad 

Vi har inte kom
mit till det för
låtande sam
hället.
Gunnar Jonsson,  
beredskapssamordnare

I�Lycksele�handlar�trygghet�och�säkerhet�mycket�om���������������vardagslivet,�om�det�som�är�nära.�Små�saker�kan�betyda�mycket,�konstaterar�kommunalrådet�Lilly�Bäcklund.� FOTO: NINA HAGFORS
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trivsel gör för trygghet. En våning på Finn-
backskolan byggdes om häromåret. Nytt fi-
karum för eleverna, fräschare och öppna-
re lokaler. Och städerskorna berättar nu att 
skadegörelsen har försvunnit.

Gunnar Jonsson är  sammanhållande vid 
extra ordinära händelser. Senast var det den 
nya influensan som satte igång organisatio-
nen. 

– Om bara vägarna fungerar så vi kan få hit 
resurser, då klarar vi en kris. Till det ska läg-
gas att folk här inte är hjälplösa, de är vana att 
klara sig själva.

En k�ris som k�an vara mer komplex och svår 
att hantera konsekvenserna av rör informa-
tionssäkerheten. Vi återkommer till IT-che-
fen Pierre Sandström. När han började inom 
kommunen för sex år sedan pratades IT-sä-
kerhet. Med stöd av länsstyrelsen började 
man arbeta efter Krisberedskapsmyndighe-
tens riktlinjer om basnivå för informations-
säkerhet.

Klassificering av information, driftsäker-
het även vid en krasch (hela kommunhuset 
kan drivas av reservaggregat), skydd av arkiv, 
larm med mera. Säkerheten har fått en rejäl 
genomgång.

– Information är en av våra viktigaste frå-
gor, då är det väsentligt hur vi hanterar den. 
Om en störning skulle innebära att persona-
len inte kom åt medicinska journaler, då är 
det risk för liv och lem, säger Sandström.

Men det handlar också mycket om sekre-
tess och säkerhet så att inte känslig infor-
mation läcker ut. Sandström pratar om hur 
e-post hanteras, att inte känsliga papper får 
glömmas vid kopiatorn, vad man pratar om 
i korridoren, hur behörigheten till olika ar-
kiv ser ut. 

En revision gav besk�ed om att kommunen 
har bra regelverk, men kan bli bättre på att 
kontrollera att reglerna efterlevs. 
Var finns bristerna?

– Tror mycket handlar om att få folk med-
vetna. Vanligaste briserna är nog godtrogen-
het och okunskap.

Samtidigt är det mesta som kommunen 
hanterar offentligt. Säkerheten ska kombi-
neras med tillgänglighet.

– Vi har 1 500 anställda. Förutom en skola 
är alla arbetsplatser anslutna till bredbands-
nätet, alla kan se samma sak, konstaterar 
Sandström.

Att arbetsplatserna är spridda över en yta 
som ett mindre län förenklar inte. Glesbygd 
gör att vissa uppgifter kräver mer tid och 
pengar. Vatten och avlopp är ett exempel.

Lycksele hämtar sitt dricksvatten ur 
grundvattentäkter. Livsmedelsverket krä-
ver att vattenverken är säkrade genom larm 
och inhängnad med industristaket. Det är sä-
kerhetskrav för att minimera risken att nå-
gon genom förgiftning eller på annat sätt ska 
slå ut vattnet. Hotet känns kanske avlägset i 
Lycksele.

– Reglerna är de samma överallt, så på det 
viset jämförs vi med större orter. Vi kan gi-
vetvis inte göra oss fria från lagar och förord-
ningar. Och det är bättre att vara förberedd, 
säger Thomas Grenbäck, avlopps- och VA-
ingenjör.

Kruxet är att Lycksele har hela 23 vatten-
verk som ska utrustas och som sköts av sex 
personer. Det minsta vattenverket går till 
fyra abonnenter. Säkerhetskraven är fortfa-
rande de samma.

Lyckseles fördel i sammanhanget är att det 
är gott om vatten och av mycket bra kvalité.

– En by tar vattnet direkt från täkten rätt 
ut i kran. Vattnet in till stan behöver heller 
inte renas, vi bara förändrar ph-värdet lite 
grann. Vi har bra vatten, och den kvalitén 
försöker vi behålla. Vatten är ju det viktigas-
te livsmedel vi har.

PER LARSSON

LINKÖPING  En superstädare 
gavs 30 000 i månaden för att hålla 
rent på stan. Invånarna ringer 
risklinjen och varnar om risker 
som behöver åtgärdas. Linköping 
aktiverar medborgarna för att öka 
trivsel och säkerhet.
■■ Linköping är en expansiv kommun. Lan-

dets fjärde största, invånarantalet ökar med 
ett par tusen varje år. Och ambitionen är ing-
en annan än att fortsätta växa.

Den kommunala servicen blir per automa-
tik föränderlig. Så även säkerhetsarbetet

– Vi vill att det ska vara en aktiv del av kom-
munens kvalitetsarbete, säger säkerhetsche-
fen Kenneth Andersson.

Han basar över en avdelning med fem perso-
ner som riktar en del insatser direkt till invå-
narna. Men mycket handlar om att sprida sä-
kerhetsarbetet via kommunens verksamhe-

Lycksele�har�varit�förskonade�från�samhällskriser,�men�kommunalråden�Christer�Rönnlund�
(m)�och�Lilly�Bäcklund�(s)�tror�att�kommunen�klarar�en�svårare�händelse.� FOTO: PER LARSSON

Information är en av våra vikti
gaste frågor, då är det väsentligt 
hur vi hanterar den. 
Pierre Sandström, ansvarig informationssäkerhet

Vad händer om 
vi plötsligt står 
utan 50 pro
cent av perso
nalen?
Kenneth Andersson,  
säkerhetschef

Delaktighet i trygghet och säkerhet
Linköpings�befolkning�ökar�med�några�tusen�varje�år.�Det�kräver�kontinuerliga���������förändringar�av�servicen,�och�därmed�även�säkerhetsarbetet.�Linköping�satsar�mycket�på�att�vara�en�cykelstad.� FOTO: PER LARSSON
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ter. Hörnstenar är riskanalyser och avvikelser. 
Avvikelser åtgärdas och säkerhetsavdelningen 
stödjer verksamheterna med nya riskanalyser.

I k�risplaneringen handlar det också om konti-
nuitet.

– Vi måste planera för att verksamheten ska 
kunna återgå till normalläge samtidigt som vi 
ska hantera händelsen i sig. Vad händer om vi 
plötsligt står utan 50 procent av personalen? 
Beredskapsplanen för pandemi påbörjades 
långt innan viruset dök upp, kontinutitets-
planeringen intensifierades under sommaren 
och hösten, säger säkerhetssamordnare An-
ders Netin. 

Ett lokalt krishanteringsråd med bred re-
presentation har regelbundna träffar.

– Ska samverkan fungera måste kontakter-
na vara uppoljade. Men det viktigaste är att ha 
den politiska ledningen och tjänstemannaled-
ningen med sig, säger Kenneth Andersson.

Christian Carlsson ansvarar för informa-
tionssäkerheten i kommunen, ger stöd med 

metoder och i  genomförande och har som am-
bition att göra arbetet praktiskt, och därmed 
mer intressant. 

– Informationsklassificering, riskanalys 
och riskhantering är en förutsättning för att 
utveckla verksamhet och IT med hög kvalitet. 
Men ofta glömmer man att analysera verk-
samhetens risker, problem och möjligheter. 
Riskanalys som metod är att verksamhetsut-
veckla, säger han.

Det budskapet tar Carlsson med ut till kom-
munkollegor.

– Jag vill skapa lust och förmåga att föränd-
ra. Och när jag pratar verksamhetsutveckling, 
det är då det blir intressant. Men de själva mås-
te göra jobbet, jag är bara metodledare.

För att ök�a medvetenheten och det förebyg-
gande arbetet inom kommunens verksamhet 
har ett internt självrisksystem införts.

Säkerhetsavdelningen har tio basbelopp i 
självrisk till försäkringsbolaget. Verksamhe-
terna har två basbelopp i självrisk till säker-

hetsavdelningen men den kan sänkas till 0,15 
(6 360 kronor). Och då kan även mindre ska-
dor åtgärdas utan att pengar behöver tas ur eg-
na verksamhetens kassa.

– Tio rutor på en skola kostar 20 000. Men 
har de fått ner självrisken kan de få tillbaka 
pengar. För att få ner självrisken krävs att sko-
lan har säkerhetsombud, lås och larm och in-
venterar lokalerna, säger säkerhetssamordna-
re Hans Salomonsson.

– Ett av de bästa sätten att få igång förebyg-
gande verksamhet, anser Kenneth Andersson.

Bränder eller stölder kan medföra omfat-
tande efterarbete när förlorad egendom ska 
listas. I Linköping dokumenteras inventarier 
på bild. Ulf Landberg har fotograferat 75 pro-
cent av kommunens lokaler och i arkivet finns 
över 300 000 bilder.

En del i medvetenheten är också att 150 sä-
kerhetsombud drillas i säkerhetsar-
bete. De ska rapportera in avvikelser. 
Bristen är att det inte finns ett digi-
talt system. Eva Thor får rapporter-

Delaktighet i trygghet och säkerhet

FAKTA

Linköping
Invånare: 144 690, ca 
102 000 i tätorten.
Yta: 42 kvadratkilo-
meter.
Största arbetsgiva-
re: Linköpings kom-
mun 8 000, Universi-
tetssjukhuset 4 900, 
Saab 4 500.
Övrigt: Linköping är 
en utbildnings- och 
teknikstad. Universti-
tet har 21 000 elever 
i stan, teknikcentret 
Mjärdevi Science Park 
250 företag med  
6 000 anställda.

Linköpings�befolkning�ökar�med�några�tusen�varje�år.�Det�kräver�kontinuerliga���������förändringar�av�servicen,�och�därmed�även�säkerhetsarbetet.�Linköping�satsar�mycket�på�att�vara�en�cykelstad.� FOTO: PER LARSSON

Riskanalys som 
metod är att 
verksamhets
utveckla
Christian Carlsson,

informationssäkerhet
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na skriftligen och högen på hennes bord växer.
– Det blir mycket handpåläggning, konsta-

terar hon.
Det lär hämma möjligheten att göra analy-

ser och upptäcka trender och mönster bland 
avvikelserna.

Exempelvis sägs också cykelolyckorna ha 
minskat, men någon säker statistik finns inte. 
Olyckor som blivit polisanmälda visar minsk-
ning 2009, men ökade fram till dess. 

Link�öping är en cyk�elstad och säkerheten för 
cykeltrafikanterna prioriteras. Vintertid un-
derhålls cykelvägar före bilvägar.

Cykelprofilen har säkerhetsaspekter, men 
är också en fråga om trivsel som i sin tur ökar 
trygghet. Det samma gäller arbetet med en ren 
stad. Förra året röstades en superstädare fram 
på nätet som lockades med en lön på 30 000 i 
månaden. Personen skickades ut på stan med 
kamera för att dokumentera skräpiga miljöer, 
bland annat utanför nöjesställen på kvällarna. 
Det engagerade många. Talande papperskor-
gar är också ett test som haft positiv effekt.

– I år satsar vi på en klotterfri stad. Allt klot-
ter ska bort inom 48 timmar, säger Hans Salo-
monsson.

För att ytterligare ta hjälp av och engagera 
kommuninvånarna finns en risklinje kopplad 
till SOS-Alarm dit tips om behov av åtgärder 
kan lämnas. Trygghetsvandringar har också 
pekat ut risker som åtgärdats.

– Resultatet är att vi ser fler som rör sig 
på stan, att folk blir nerslagna förekommer 
knappt, säger Salomonsson.

Verk�samheter inom skola och omsorg tar 
hand om tusentals invånare och säkerhetsar-
betet blir mer komplext.

Mitt i stan ligger Aspen, Linköpings äldsta 
och största servicehus. Här bor både äldre och 
missbrukare, det bedrivs dagverksamhet för 
yngre och äldre dementa. Behoven är skiftan-
de. Och det gäller även säkerheten.

Personalen på Aspen är säkerhetsmedve-
ten, allt från att äldre ska medicineras vid rätt 
tidpunkt för att minska risk för fallolyckor till 
större händelser som kan utsätta många för fa-
ra. Samtidigt finns 78 lägenheter i huset och de 
boendes beteende kan inte förutses. Speciellt 
inte i servicelägenheter där hyresgästen skö-
ter sig själv.

– En gång i månaden har vi genomgång av 
incidenter, exempelvis varför någon trillat fle-
ra gånger. Nu diskuterar vi att göra riskbedöm-
ning av personer redan när de flyttar in, säger 
verksamhetschef Helena Engvall.

Personal har hotats av missbrukare med pi-
stol – det visade sig vara en attrapp –och har 
nu mera väktare med sig under besök. Vid en 

större brand lyckades en av de anställda rädda 
den boende ur sin lägenhet.

– Tyvärr har vi bara brandvarnare i lägenhe-
terna, det skulle behövas brandlarm. Nu tittas 
det på brandskyddet, det har påskyndats av 
branden, säger biträdande affärområdesche-
fen Camilla Scharff.

Branden har också öppnat en diskussion för 
hur semestrar beviljas. Den fasta personalen 
har återkommande utbildning i brandskydd, 
men hur lämpligt är det att ha många semes-
tervikarier samtidigt?

– Även de måste få utbildningen.

Räddningstjänsten genomförde häromåret 
en satsning mot skolbränder. I dag finns inga 
akut negativa trender, det bedrivs inga större 
kampanjer.

– Faktum är att vi har väldigt lite olyckor. 
Linköping är en snäll kommun, säger brand-
ingenjör Annevi Fredäng.

Därför satsas på fler områden, och mer ge-
nerellt. Byggnadsbränder ska minska, anlagda 
bränder likaså och rutiner förbättras vid tra-
fikolyckor.

– Får vi ner byggnadsbränderna görs sto-
ra vinster, både mänskligt och ekonomiskt. 
Vi jobbar sedan många år mot enskilda grup-
per, som barn och nya svenskar. I övrigt infor-
merar vi bara på begäran. Samarbetsklimatet 
med fastighetsägarna är bra och gör våra sam-
arbetspartner småsaker på rätt sätt, då gör det 
skillnad.
Hur är säkerheten i Linköping?

– Bra, men kan bli bättre. Fastighetsäga-
re och nyttjanderättshavare tar numera sitt 
ansvar och jobbar med systematiskt brand-
skyddsarbete. Där tycker jag vi kommit gan-
ska långt.
Egna förbättringar då?

– Jag vill att vi ska bli bättre på att göra mät-
ningar innan och efter olycka. Där finns för-
bättringspotential. 

På brandstationen råder i dessa dagar en 
viss turbulens. Den är av administrativ ka-

raktär. Räddningstjänsten är sedan årsskiftet 
sammanslagen med Norrköping till ett för-
bund.  Ledning och organisation är ny, kultu-
rer ska mötas. 

– Vi är inte längre i kommunens nätverk och 
kan inte nå andra förvaltningar eller boka mö-
ten lika enkelt. Smådetaljer, men de får kon-
sekvenser i vardagen. När vi hittat nya ruti-
ner tror jag att vi får börja skörade frukterna 
av sammanslagningen.

Ann-Cathrine Hjerdt (m)� är kommunens 
borgmästare. Bakom sig har hon 8 000 an-
ställda och en budget på 6 miljarder kronor. 
Hon har ansvar för trygghets - och demokra-
tifrågor, är på väg i mål med sin första mandat-
period och konstaterar att hon under denna 
tid dragit en del nya lärdomar.

Hjerdt anser att kommunen behöver bli 
bättre att kommunicera trygghet och säker-
het med invånarna. Rubriker i media när nå-
got mindre trevligt hänt kan slå igenom hårt.

– Även om det är enstaka händelser kan det 
skrämma damer från att gå ut på stan. Vi mås-
te få ut statistik som är viktig så folk ser hur det 
verkligen förhåller sig.

Grundläggande för tryggheten är ett före-
byggande arbete i skolan, prata demokrati och 
respekt för medmänniskor. Där är ansvaret 
stort, anser Hjerdt.

– Och det vi tycker är viktigt måste få en post 
i budgeten, då ser även folk att det är viktigt.
Hur blir Linköping säkrare?

– Fler poliser så blir det bra verkar många 
tro. Men så är det givetvis inte. Vi är många 
som måste samverka. Jag vill ha med Bris och 
kvinnojouren i trygghetsarbetet där bland an-
nat tingsrätten och kriminalvården deltar re-
dan. Och där är vi i kommunen den naturliga 
mötesplatsen.
Hur mår Linköpingsborna?

– De mår bra, men dricker för mycket alko-
hol säger statistiken.

PER LARSSON

Säkerhetsmedvetandet�måste�vara�högt�på�servicehuset�Aspen�konstaterar�Camilla�Scharff,�Helena�Engvall�och�Marie�
Svensson.�Verksamheten�är�bred,�behoven�skiftande�och�därmed�även�säkerhetsåtgärderna.� FOTO: PER LARSSON

Får vi ner bygg
nadsbränder
na görs stora 
vinster, både 
mänskligt och 
ekonomiskt. 
Annevi Fredäng, 
brandingenjör

– I år satsar vi på 
en klotterfri stad
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Fick inte 
jobbet, 
men 
450 000
■■ En norsk brandman har 

tilldömts 450 000 norska 
kronor för att hon könsdis-
kriminerats vid en tjänste-
tillsättning. Kvinnan hade 
jobbat som deltidsbrand-
man sedan 2001 när hon 
2005 sökte ett heltidsjobb 
i Vadsö kommun. Jobbet 
gick till en manlig sökande. 
Samma sak hände när hon 
året därpå sökte ett annat 
jobb.

Hon hävdade att hon för-
bigåtts på grund av att hon 
är kvinna. Dessutom att ha 
utsatts för trakasserier se-
dan hon tagit upp fallet med 
den norska Jämställdhets- 
och diskrimineringsom-
budsmannen, LDO.

I annonsen angavs att 
man ville ha sökande i en 
viss ålder.

LDO slog fast att kom-
munen brutit mot lagen och 
utsatt kvinnan för både ål-
ders- och könsdiskrimine-
ring.

Kommunen erkände att 
man gjort sig skyldig till ål-
dersdiskriminering och er-
bjöd 100 000 kronor i er-
sättning. Däremot vägrade 
man erkänna könsdiskri-
minering. Hon stämde då 
kommunen och tingsrät-
ten gav henne full upprät-
telse och ett skadestånd på 
450 000 kronor. Kommu-
nen anser sig inte gjort nå-
got fel, men avstår från att 
överklaga.

Det�ska�bli�enklare�för�rädd-
ningstjänsterna�att�skicka�
in�sina�insatsrapporter.�MSB�
erbjuder�ett�nytt�system�där�
rapporterna�skickas�direkt�
till�myndigheten.
■■ Insatsrapporteringen har 

varit ett litet problembarn 
ända sedan införandet 1996. 
Brandmännen har upplevt ar-
betet med rapporterna som 
krångligt och tidskrävande. För 
MSB är problemet att de ofta 
inte skickas in i tid vilket leder 
till eftersläpning i statistiken.

– Vi har önskemål om att 
räddningstjänsterna rapporte-
rar minst en gång i månaden, 
men tyvärr dröjer längre mel-
lan inskicken. I några fall ända 
upp till ett år, berättar Jörgen 
Granefelt, (titel) MSB.

Ett annat problem är bristande 
kvalité. I MSBs webbaserade 
statistikverktyg Ida kan kom-
muner själva ta fram statistik 
och göra jämförelser.

– Det händer att man ringer 
och säger att uppgifterna om 
kommunen inte stämmer. Då 
kan jag bara svara att det är de 
själva som lämnat uppgifterna.

För att råda bot på bristerna 
har MSB utvecklat en ny tjänst 
för insamling av insatsrappor-
ter. I dag är det en statistiksam-

ordnare på varje station som 
kontrollerar att rapporterna är 
ifyllda och som sedan skickar in 
dem till MSB.

I det nya systemet levereras 
rapporten direkt till en webb-
tjänst hos MSB när den sparas. 
Den nya tjänsten granskar rap-
porten automatiskt och even-
tuella brister återrapporteras 
omgående.

– Det blir bättre kvalité och 
enklare hantering för alla par-
ter. Det är heller inte lika re-
surskrävande. Statistiksam-
ordnaren avlastas och får en 
mer samordnande roll, säger 
Monica Strandberg.

För att det ska fungera krävs 
att de tre stora leverantörerna 
av räddningstjänstens IT-stöd, 

Alarmos, Core och Daedalos 
anpassar sina applikationer till 
den nya webbtjänsten.

På Eurosys som ligger bak-
om Alarmos är man positiva till 
förändringen.

– Vi satsar stenhårt på det. Vi 
har byggt om vår insatsrapport 
för webbtjänsten och sålt in det 
till alla våra kunder som är po-
sitiva, säger Lars Andersson, 
säljansvarig på Eurosys.

Tjänsten startas i september 
och det gamla systemet kom-
mer att köras parallellt.

– Vi kan inte tvinga någon att 

använda det nya systemet utan 
kommer att acceptera om man 
vill stanna kvar i det gamla, sä-
ger Jörgen Granefeldt.

Det ska också göras en ut-
värdering av själva rapporten. 
2005 gjordes en mindre revi-
dering som ledde till att den ut-
ökades.

– Den är kanske väl omfat-
tande och det ska göras en över-
syn, säger Jörgen Granefelt.

GUNNO IVANSSON

Ulf�Mörkås�kan�sitta�kvar�
som�räddningschef�i�Norra�
Älvsborgs�räddningstjänst-
förbund.

Regeringen�håller�med�
länsstyrelsen�och�MSB�om�
att�han�inte�har�den�kom-
petens�som�krävs,�men�det�
är�inte�skäl�nog�att�ändra�i�
handlingsprogrammet.

■■ Ärendet är en långbänk som 
började 2004 när förbundet 
lämnade in sitt handlingspro-
gram. Räddningschefen Ulf 
Mörkås var polisintendent och 
jurist men saknade erfarenhet 
från räddningstjänst. Med tan-
ke på riskbilden krävde läns-
styrelsen att räddningschefen 
i förbundet skulle ha branding-

enjörskompetens. Förbundet 
stod på sig och ärendet hamna-
de hos dåvarande Räddnings-
verket som 2006 begärde att 
regeringen skulle införa kravet 
i handlingsprogrammet.

I mitten av april kom till slut 
regeringens svar: vi ändrar inte 
i handlingsprogrammet.

Däremot delar regeringen 
myndigheternas kritik av för-
bundet. Det slås fast att en 
räddningschefs kompetens har 
avgörande betydelse för rädd-
ningstjänstens effektivitet och 
att förbundet inte har rätt-
tat sig efter befogade påpekan-
den. Därför, skriver regering-
en, finns skäl att överväga en 
ändring av handlingsprogram-

met så att kompetenskravet för 
räddningschefen anpassas till 
riskerna.

Men vid den prövningen 
konstaterar regeringen dels 
att det saknas specifika kompe-
tenskrav för en räddningschef, 
dels att kompetenskrav inte be-
höver inte ingå i handlingspro-
grammen. Dessutom ska re-
geringen ingripa bara som en 
yttersta utväg och om det före-
ligger synnerliga skäl.

Regeringen gör bedömningen 
att bristen i Norra Älvsborgs 
handlingsprogram inte är av 
sådan karaktär att det förelig-
ger synnerliga skäl för ändring 
i handlingsprogrammet.

För Norra Älvsborg kom inte 

beskedet som någon överrask-
ning.

– Vi är självfallet väldigt nöj-
da med utslaget. Vi tycker det 
bygger på lokala självbestäm-
manderätten och lokala ansva-
ret för att ha rätt kompetens 
och bemanning i organisatio-
nen, säger förbundsordföran-
den Bo Carlsson.

Han är införstådd med att re-
geringen samtidigt kritiserar 
förbundet.

– Alldeles klart är de så. 
Räddningschefen har inte den 
formella kompetensen, men 
jag anser att det viktigaste för 
en chef är att begripa när han 
inte behärskar området och då 
tar in extern hjälp.

– Vi har samarbetsavtal med 

räddningstjänsterna runt om-
kring och har egna brandingen-
jörer. Att ha all kompetens un-
der en hatt tror jag inte är möj-
ligt i dag, säger Bo Carlsson.

Regeringens svar innebär att 
ett segdraget ärende fått ett 
slut, men att inte mycket för-
ändrats i sak.

– Länsstyrelsen, MSB och 
nu regeringen har konstate-
rat att Norra Älvsborgs rädd-
ningstjänstförbund inte lever 
upp till krav som lagstiftning-
en ställer. Däremot är det svårt 
att tvinga kommunen att ha en 
räddningschef med viss kom-
petens, säger Torkel Schlegel, 
jurist på MSB.

GUNNO IVANSSON

MSB�förenklar�
insatsrapportering
■■ Ny webbtjänst kontrollerar rapporten automatiskt

Norra Älvsborgs räddningsschef kan sitta kvar

Citatrubrik
”Det blir bättre kvalité 
och enklare hantering 
för alla parter. Det är 
heller inte lika resurs
krävande. Statistik
samordnaren avlastas 
och får en mer samord
nande roll”
Monica Strandberg, MSB

Försök�att�laga�punkteringar�genom�att�använda�punkterings-
spray�har�inom�loppet�av�ett�år�kostat�två�mekaniker�livet.
 FOTO: KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNST
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På spaning 
efter nr 375

Skäggmesen�fångades,�på�bild�alltså,�i�vassen�vid�Krankesjön�någon�kilometer�från�Revinge.�Peter�
Lundgren�har�tusentals�fågelbilder�i�sitt�arkiv.� FOTO: PETER LUNDGREN

Ämne 5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

KOMMUN
närhet till vatten

1989 först i världen att ut-
ses till trygg och säker kom-
mun enligt WHO.

Staden, med samma namn 
som kommunen, brann 
1849. Bara ett kvarter, i dag 
kallat Limtorget, stod kvar.

Flygflottiljen i Såtenäs är en 
av de större arbetsgivarna.

Ansökte en gång om namn-
byte för att slippa namn-
förväxling med annan kom-
mun, men fick avslag.

Här finns Läckö slott och 
Kinnekulle.

TEKNIK
ett rörigt system

Installerades första gången 
1874 i en pianofabrik i USA.

Finns ofta i större offentliga 
lokaler, mindre vanligt i bo-
städer.

Boverket diskuterar att in-
föra krav på att detta skydd 
ska finnas i äldreboenden.

Installationen är oftast näs-
tan helt osynlig. Men det 
finns också portabla vari-
anter.

Används med avsikten att 
en brand ska släckas auto-
matiskt.

MYNDIGHET
håller gärna kontakten

Redan 1902 bildades en 
statlig inspektion vars fem 
kontor omvandlades till da-
gens myndighet 1993.

Ansvarig myndighet för tek-
niska säkerhetsfrågor, ex-
empelvis elektromagnetisk 
kompatibilitet – EMC.

En av 50-tal myndigheter 
med särskilt ansvar för kris-
beredskap, föreskriver om 
behörighet.

2005 utlokaliseras hela 
myndigheten till Kristine-
hamn, generaldirektör är 
Magnus Olofsson.

Arbetar för hög elsäkerhet 
och för att elektriska utrust-
ningar inte ska störa var-
andra.

HÄNDELSE
omskakande

Inträffade klockan 07,59 
lokal tid. Drygt fem timmar 
senare larmade FN myndig-
heter i medlemsländer.

Skalvet inträffade 150 kilo-
meter från Sumatra.

Värst drabbades Indonesi-
en och Sri Lanka.

Sveriges utrikesminister kri-
tiserades hårt för bristande 
agerande.

Skalvet i Indiska Oceanen 
mätte över 9,0. Flodvågen 
nådde Thailand drygt två 
timmar efter skalvet.

PERSON
mångsysslare

62 år, politiker och journa-
list.

Har skrivit boken ”Dag 
Hammarskjöld – den förste 
moderne svensken”.

Var under fyra år ordföran-
de i statliga ansvarskom-
mittén som bland annat 
såg över landets regionala 
indelning.

Landshövding i Västman-
land 2000-09.

Tidigare moderat politiker 
och chefredaktör på Svens-
ka Dagbladet, nu vd på Sve-
riges Radio.

Rätt svar: Kommun - Lidköping; Teknik: Sprinkler; Myndighet – Elsäkerhetsverket; Händelse – Tsunamin; Person – Mats Svegfors 

FEMKAMPEN

■■ Det finns runt 250 fågelarter 
som häckar i Sverige.

Peter Lundgren, lärare i Re-
vinge, har sett 374. I Sverige. 
Hur går det till?

– Det händer att fåglar flyger 
fel, eller att de blåser hit i hårt 
väder.

Det är då han får larm på mo-
bilen. När en gulbrynad sparv, 
som normalt häckar i Sibirien 
och Kina, landat i Sverige.

Det finns de som sett över 
400 arter och Peter Lundgren 
siktar dit.

– Normalt ser jag tre-fyra nya 
arter per år, så förr eller senare 
når jag 400.

Naturintresset är stort och 
har funnits där sen barnsbe-
nen sprang omkring i Oxelö-
sundstrakten. Nu har Lund-
gren skådat fåglar i 50 år. Ofta 
sker det genom kameralinsen. 
Fotointresset är också stort.
Vilken var den första fågeln 
som hamnade på din lista?

– Det minns jag inte. Bofin-
ken kanske.

Han minns inte nummer 300 heller och den senaste först ef-
ter lite funderande.

– Det var en blåstjärt. Den 
häckar i Sibirien samt norra 
Finland och hade kommit snett 
i sin flyttning mot sydost.

Vombs ängar och Krankesjön 
i Skåne samt Öland är bra spa-
narställen, dit söker sig Peter 
Lundgren ofta. Men ska han 
hitta en ny fågel handlar det 
om larm om tillfällig besöka-
re. Då kan det bli snabb utryck-
ning och många mil.

– Som senast när den gulbry-
nade sparven var synlig utanför 
Stockholm, då körde vi dit och 
hem på en dag.

Värre var det när Peter och 
tre kompisar 2008 gjorde vad 

som kallas ”det stora året”. De 
tävlade om vem som såg flest 
arter i Sverige under ett år. Pe-
ter Lundgren avverkade 2 000-
3  000 mil i bil och hann med 
307 olika fågelarter.

– Det är jäkligt bra. Men jag 
var inte värst, några hade över 
320.
Vilken fågel skulle du helst 
vilja se?

– Vitryggig hackspett. Den 
finns i några få exemplar i Dals-
land och Värmland och är den 
enda fågel jag inte sett av de 
som häckar i Sverige.

Fågelintresset har också bi-
dragit till resval på semestrar. 
Han har åkt till Peru, Chile och 
Argentina kombinerad semes-
ter och fågelskådning.

– Enbart i Peru finns 1  700 
arter, det blir en del att titta på.

Vackra att titta på och vacker 
sång att lyssna till, så kan Peter 
Lundgren beskriva varför han 
fascineras av fåglar.
Vilken är vackrast?

– Enligt Linné är det ju Sal-
skraken.
Och enligt Peter Lundgren?

– Jag tycker skatan är vacker. 
Och rödstjärten.
För den som har svårt att se 
skillnad på pilfink och grå-
sparv, vilket är bästa tipset?

– Pilfinken har en svart fläck 
på kinden. Det finns givetvis 
fler skillnader, som storleken. 
Men det kan ju variera lite från 
fågel till fågel.

PER LARSSON

Kameran�finns�alltid�med.�Peter�Lundgren�är�ständigt�redo�att�
möta�nya�fågelarter.� FOTO: PER LARSSON
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LINDSTRÖM

■■ Humorn är ofta skoningslös. 
Brutalt rolig.

Hans Lindström, som teck-
nar i Tjugofyra7, har blivit en 
av landets mest uppskattade 
satirtecknare.

Fast inte av alla. Finanstid-
ningen sa upp bekantskapen.

– De tyckte jag ritade limou-
sinerna för långa. Jag fick spar-
ken.

Men en satirtecknare som 
gillas av alla är sannolikt ingen 
bra satirtecknare.

– Teckningar som är både 
roliga och oförargliga kan vara 
svåra att göra, säger han själv.

Hans Lindström, 60, hade 
nått mogen ålder när han bör-
jade teckna på allvar. Han vi-
sade några teckningar för två 
kompisar. De höll på att skratta 
på sig och Lindström insåg att 
det kanske var något att satsa 
på. Då var han 43 år.

Lindström kladdade på pap-
per redan som liten, men yr-
keslivet började på pappers-
bruket hemma i Gransholm 
och fortsatte som svetsare i 
Växjö. CVn säger också chauf-
för, lagerarbetare, sjukvårdsbi-
träde och en del annat. 

Var på han gjorde ett tvärt 
kast in i den akademiska värl-
den. Blev filosofie doktor i litte-
raturvetenskap när han dispu-
terade under rubriken ”Skrat-
tet åt världen i litteraturen”.

Men i stället för att leva på dok-
torandlön lämnade han Lunds 
universitet lika tvärt och upp-
täckte till slut vad han egentli-
gen alltid velat pyssla med.

Nu finns Lindströms teck-
ningar i ett 20-tal tidningar 
från Dagens Nyheter till Hund-
sport, han har gett ut album och 
publicerar dagligen teckningar 

på sin egen hemsida.
Han tecknar sällan på be-

ställning utan gör en-två teck-
ningar om dagen som sedan of-
ta gillas av kunder.

– Det skapar en illusion om 
att jag tecknar till mig själv…

Som teck�nare vill han förstås 
vara fri. Fri från jobbet är han 
dock inte även om dagens pro-
duktion kan vara färdig vid 
lunch. Det är att hänga med 
i vad som händer i världen, i 
stort och smått, som ger näring 
åt tecknandet.

– Det är ju en jävla fars som 
hela tiden utspelar sig fram-
för ögonen på oss. Det passe-
rar på något vis genom ett lind-
strömskt filter och blir till teck-
ningar.

Lindström skissar med bly-
ertspenna, lägger konturer i 
tusch, skannar in bilden i da-

torn och färglägger i pho-
toshop. Ett resultat kan ni se 
härintill.

PER LARSSON
Fotnot: mer av Lindströms al-
ster finns på www.bonton.se – 
klicka på ”Galleri Lindström”.

■■ Fyra långtradare med gam-
mal materiel rullade från Ro-
sersberg till Revinge.
Vad gör man med den?

– Ett museum kanske. Här 
skulle vi kunna visa upp sa-
ker från luftskyddets tid, säger 
Hans-Olof Uhlman.

Han står i ett garage på Re-
vinge som blivit förråd. När 
skolan i Rosersberg stängdes 
kördes mängder med grejer sö-
derut. Motorsprutor och stegar 
samsas med personlig utrust-
ning och utbildningsmateriel 
som finns i lådor på lådor. Det 
är materiel från 40-talet och 
framåt, både från civilförsvar 
och räddningstjänst.

– Vi lever rätt så historielöst i 
dag. Jag tycket möjligheten att 
visa upp och ge förståelse för 
hur det var förr vore intressant. 
Det skulle även kunna ingå i ut-
bildningen, säger Uhlman.

Revinge räddar 
historien?

Hans�Lindström�i�sin�verkstad.�Här�skapas�de�alster�som�vi�skrattar�
gott�åt.� FOTO: PER LARSSON

Satir à la Lindström
– Det är ju en jävla  
fars som hela tiden  
utspelar sig framför 
ögonen på oss.
Hans Lindström, tecknare

Hans-Olof�Uhlman�med�grunden�
för�ett�museum?� FOTO: PER LARSSON
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NYKÖPING Han är en av nytänkarna inom svensk 
räddningstjänst, efterlyser visioner från MSB och 
hämtar näring till sin egen kreativitet genom att 
meditera varje morgon.

■■ I en del kommuner fick brandmännen be-
vakningsuppdrag eller måla parkbänkar för 
att klara ekonomin. Jan Kviby stakade ut en 
helt annan riktning.

Året var 1997. Han var räddningschef i lil-
lebror Oxelösund och fick i uppdrag att före-
slå arbetsmodell för ett samgående med Ny-
köping.

Kviby presenterade ett förslag som innebar 
hård satsning på och förebyggande arbete och 
att han själv blev chef. Politikerna som ville ha 
tydlig förändring och ny inriktning köpte det, 
och sen tog det hus i helsike.

Brandmännen såg i början bara nedskär-
ning av operativa resurser. Konflikten var to-
tal och SVTs granskningsprogram Striptease 
med Janne Josefsson dundrade in på brand-
stationen.

Kollegor konstaterar att det inte var någon 
kul tid på jobbet. Djupfrysta relationer under 
flera år. Men politikerna stod på sig och Kviby 
var envis. Och även otålig. När personalen var 
redo hade han hittat nya sätt att nå målen. 

Dagen innan långhelg och ledighet kunde 
det hända att någon sa ”undrar vad som vän-
tar på måndag?” med vetskap om att lite extra 
ledighet ofta startade processer i huvudet på 
chefen.

När underteck�nad första gången besökte Ny-
köpings brandstation sa Kviby att vagnhal-
lar har du sett så många, men jag kan visa hur 
många kontorsstolar vi har på förebyggande-
avdelningen. Inne på stationen fanns en tav-
la som inte talade om hur många larm man 
hade, utan hur länge sedan det var man hade 
larm. Kviby gick en annan väg och budskapet 
var tydligt.

På brandstationen i Nyköping har ansvars-
området vidgats. Säkerhetsskydd krisledning, 
försäkringsskyddoch brottsförebyggande ar-
bete är sedan länge en naturlig del av uppgif-
terna.

När Göran Gunnarsson tillträdde som 
Räddningsverkets generaldirektör ville han 
lära sig allt om räddningstjänsten och dess 
framtid. Han kom fram till att ett besök hos 
Kviby i Nyköping var nödvändigt.

Från att ha varit närmast lokal paria gick 
Kviby och Sörmlandskusten till någon form av 
nationell förebild. Alla håller förstås inte med 
Kviby, men den som bryter mönstret och stick-
er ut kan sällan vänta sig det.

Nu ser han att räddningstjänsten kommer 

att förändras mer de kommande tio åren än 
den gjort de senaste tio. Jan Kviby börjar pra-
ta om paradigm-skifte inom tekniken, om in-
telligenta räddningssystem och hur tekniken 
förminskas till nanonivå. Jan Kviby ska emel-
lertid inte vara med. Han slutar nu. Men det 
betyder inte att intresset försvunnit eller att 
idéerna sinat.
■■ Med vad du vet i dag, och om vi skruvade 

tillbaka tiden till 1997. Skulle du ta jobbet 
som Sörmlandskustens chef med uppgift om 
rejäl kursändring? 

– Tveksamt. Det kostar på. Min fru funde-
rade ett tag på att byta efternamn. Det blev  ib-
land tyst på jobbet när hon presenterade sig, 
namnet Kviby var inte positivt hos alla.
■■ Du mötte massivt motstånd när du ville 

förändra. Tvivlar man inte själv någon gång 
och hur orkar man ta striden så länge?

– Jag trodde på uppdraget och det gäller att 
vara uthållig. Men det var rätt tufft, Kommu-
nal satte mig i blockad, förhandlade inte med 
mig. Visst behöver man någons stöd för att or-
ka vidare. Minns att jag en gång gick förbi kom-
munalrådet Göran Forsbergs rum i stadshu-
set. Vi bytte blick en sekund när jag gick förbi, 
han sa inget men gjorde tummen upp. Det be-
hövde jag då.
■■ Är det bra att inte ha alla med sig?
–Intressant fråga. I min ledningsgrupp 

finns sju chefer, vi tycker inte alltid lika. Det är 
berikande. Vi når konsensus, men det kräver 
diskussion. En chef kan inte omges sig med ett 
gäng ja-sägare. Dynamiken måste finnas, an-
nars skulle jag kunna genomföra allt själv.
■■ Var hämtar du energi?
– Mediterar varje morgon. Det är som att 

sätta en stickkontakt i väggen. Meditation krä-
ver att man kan släppa tanken och tro på mira-
kel. 05.40-06.10 varje dag går jag in i ett annat 
mentalt tillstånd och upplever nya saker. Mi-
na förändringsidéer kan vara en effekt av det.
■■ Ni var tidigt ute med offensiv enhet och 

skärsläckaren. Du sa för tio år sedan att den 
som inte väljer detta går baklänges in i fram-
tiden? 

– Mångas motstånd mot skärsläckaren har 
varit att den skulle påverka beredskapsstyr-
kan negativt. Det har den inte gjort hos oss. 
Däremot står fler hus kvar än det skulle gjort 
om vi inte satsat på skärsläckaren. Nu håller 
vi på att skaffa andra generationens offensi-
va enhet. I den finns defibrillator, IR-kamera, 
Cafs (tryckluftsskum), skärsläckare. Verktygs-

JAN KVIBY
Ålder: 62
Familj: fru Ulla, två 
söner och fyra barn-
barn
Yrk�e: räddningschef
Bak�grund: började 
som brandman 1966, 
räddningschef i Oxe-
lösund 85-97, rädd-
ningschef Sörmlands-
kusten 97-10.
Fritidsintressen: 
segling, läser mycket. 
Gärna biografier, his-
toria och för många 
faktaböcker.

Från paria till förebild
lådan är avancerad, vi kan göra mycket på ska-
deplats.
■■ Räddningstjänsten har lämnat sin borg, 

samarbetar med övrig kommunala verksam-
heten. Vilket är nästa steg?

– Kommunerna kommer inte ha råd att hål-
la en räddningstjänst som bara sysslar med 
traditionell räddningstjänst. Nu pratar vi om 
ett tryggare och säkrare samhälle, då måste 
vi titta ännu mer på bredden och helheten. 
Men ofta stannar diskussionen vid skydd mot 
olyckor och krishantering. Varför?

– Räddningstjänsten har stora möjligheter 
att utveckla sina verktyg och därmed kom-
munens säkerhetsarbete. Seniorernas säker-
het och trygghet är en arena som till stor del 
är obearbetad.
■■ Du tillhör själv snart den kategorin.
– Ja, vi är en jättegrupp med 40-talister 

som går i pension. Men det betyder inte att vi 
är borta. Vi är med i 20 år till, kommer att bli 
skörare men också gapiga som pensionärer. Vi 
kommer att ställa mycket mer krav än dagens 
äldre gör.
■■ Vad gör Sörmlandskusten på denna obear-

betade arena?
– Vi utvecklar bland annat samarbetet med 

vård och omsorg. När vår nya station står klar 
kommer hemtjänstens nattpatrull och jour-
sjuksköterskor finnas där, deras larmcentral 
som hanterar trygghetslarm flyttas också dit. 
Nattpatrullen förses med Rakelutrustning och 
kan direktkommunicera med räddningstjäns-
ten.
■■ Vilken är den bästa förändring du genom-

fört?
– Det bredare uppdraget. Det är viktigt och 

har dessutom gett oss en bredare kompetens. 
Vi har fått in många kvinnor, 13 stycken i orga-
nisationen, vilket är väldigt viktigt. Arbetsplat-
sen mår bra av det. 
■■ Är MSBs mångfaldsmål med 40 procent 

kvinnor i räddningstjänsten realistiskt?
– Om vi tittar på det bredare uppdraget, då är 

det möjligt. I vår heltidsorganisation är strax 
under 30 procent kvinnor. Men om 40 procent 
av de som jobbar operativt ska vara kvinnor, då 
kommer det ta tid. I så fall måste vi börja kvo-
tera intagningen till SMO-utbildningen och 
det är kanske inte helt rätt. Det behöver inte 
vara 40 procent kvinnliga brandmän, men det 
behövs kvinnor på arbetsplatsen.
■■ Är SMO bästa lösningen för utbildningen?
– Just nu tycker jag det är hög tid att SMO ut-

Vägvisning
”Vi saknar en 
Claes Tingvall 
inom både MSB 
och Boverket.”
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Från paria till förebild
värderas. Jag var en av ivrarna för utbildning-
en, men den har kanske inte blivit riktigt som 
jag hoppades. SMO är en bra utbildning. Elev-
erna vill bli brandmän. Men de måste kunna 
använda det breda perspektivet. Om vi inte 
kan rekrytera SMO-brandmän som jobbar 
brett, då får vi rekrytera på annat sätt. 
■■ Hur tänker du då? Ta in kompetenser ni be-

höver och utbilda dem i räddningsinsats?
– Det kan vara ett sätt. Och det finns många 

som vill jobba hos oss.
■■ Hur ser du på MSB?
– Jag är rädd att de som kan vår verksam-

het inte finns tydligt representerade i den nya 
myndigheten. Inom olika områden, i ledning-
en, finns inte så många med räddningstjänst-
bakgrund. Ta dödsbränderna som exempel, 
där har inte MSB lyckats bibehålla och utveck-
la den kompetens som behövs inom området.

– Hittills har myndigheten varit väldigt ano-
nym. Jag har förståelse för att en inre process 
tar tid, men den borde vara klar nu. Det känns 
som att vi sticker i väg i en hastighet som inte 
centrala myndigheten hänger med i, men det 
kanske är en synvilla?
■■ Du efterlyser nationell vägvisning?
– Räddningstjänsten i Sverige saknar tydli-

ga, långsiktiga visioner och mål. Vi saknar en 
Claes Tingvall inom både MSB och Boverket. 
Det är en avgörande skillnad mellan Vägverket 
och de myndigheter som berör vår verksam-
het. Tingvall har funnits med länge och jobbat 
konsekvent med sin nollvision. Nu börjar re-
sultaten komma, och de kommer tydligt.

– För räddningstjänsten är det i hög grad 
media som sätter dagordningen och sedan 
springer landets räddningstjänster på dessa 
bollar.
■■ Ditt recept för att få ner dödsbränderna?
– Jag tror att vi måste påverka bränder över-

huvudtaget. Trycker vi ner antalet bränder to-
talt och jobbar brett, då minskar också döds-
bränderna.
■■ Du slutar i höst som räddningschef. Vad 

ska du göra sen?
– Känna efter hur det är att vara ledig, bygga 

ut sommarstugan. Jag har levt i den här värl-
den länge, nu vill jag styra min egen tid. Se-
nare kan jag nog tänka mig att vara lite idégi-
vare och inspiratör inom räddningstjänst och  
kommunal krisledning,

PER LARSSON
FOTO: PER LARSSON



TJUGOFYRA7 · #06MAJ 201022

–�Vi�har�ett�uppdrag:�att�be-
kämpa�olyckor.�För�att�göra�
det�måste�vi�bli�bättre�på�
att�kommunicera,�och�då�
krävs�det�att�vi�bejakar�olik-
het.

Paavo�Frick�i�Landskrona�
är�en�av�de�regionala�mång-
falds-�och�jämställdhetsut-
vecklare�som�MSB�nyligen�
har�utsett.

MÅNGFALD

■■ Temat för Brand 2010 i Mal-
mö är mångfald. Där kommer 
självklart mångfalds- och jäm-
ställdhetsutvecklarna att vara 
med för att gå på föreläsningar, 
knyta kontakter och ta in syn-
punkter från andra räddnings-
tjänster.

Följande sju personer har 
hittills utnämnts: 
■■  Bo Johansson, Nerikes 

Brandkår
■■  Börje Lindgren, Alingsås 

och Vårgårda räddningstjänst-
förbund
■■  Paavo Frick, Räddnings-

tjänsten Landskrona

■■  Erik Flink, Räddningstjäns-
ten Västervik
■■  Jeanette Selin, Västra Sörm-

lands räddningstjänst
■■  Marcus Sjöholm, Västra 

Sörmlands räddningstjänst 
■■  Ulf Jacobsson, Jämtlands 

Räddningstjänstförbund
Alla har en bakgrund som 

operativa brandmän. Tanken 
är att det ska finnas åtta regio-
nala mångfalds- och jämställd-
hetsutvecklare, som ska täcka 
in varsin del av Sverige, men i 
övre Norrland har MSB ännu 
inte hittat någon.

Bak�grunden till uppdraget är 
enkel. Räddningstjänsterna 
består fortfarande nästan ute-
slutande av helsvenska män. 

Etnisk mångfald är svår att 
mäta, men det är ingen hem-
lighet att Sverige har mycket få 
brandmän med utomnordisk 
bakgrund. Och bara 1,5 pro-
cent av heltidsbrandmännen 
och 3,5 procent av deltidarna 
är kvinnor. 

Bristen på mångfald är bland 
annat en rättvisefråga. 

Men det är också i högsta 
grad en fråga om hur väl rädd-
ningstjänsterna kan klara sitt 
uppdrag.

– Jag har nästan trettio år i 
yrket, och om vi ska vara ärliga  
har det inte hänt särskilt myck-
et när det gäller att minska an-
talet döda i bränder, säger Paa-
vo Frick, som är regional mång-
falds- och jämställdhetsutveck-
lare i den sydligaste regionen.

Han jobbar på räddnings-
tjänsten i Landskrona, som 
kommit att symbolisera mång-
fald och bristande integration.

– Vi måste få in kunskap från 
fler grupper. 

Jeanette Selin är brandman i 

Katrineholm, men bor i Stock-
holm och ansvarar för Stor-
stockholmsregionen.

Hon tvekade först att söka 
uppdraget.

– Jag har ju fått prata jäm-
ställdhet sen jag började SMO-
utbildningen. Det kan vara gan-
ska slitsamt, som att jag kom-
mer i försvarsposition hela ti-
den. 

– Men jag kan inte riktigt hål-
la mig från frågorna, de är allde-
les för viktiga. Jag tror på mix-
ade grupper, de blir mer dyna-
miska och kreativa. Och jag tror 
på att vi måste bli mycket bättre 
på att bemöta alla invånare. 

MSB har skrivit avtal med 
respektive kommun att mång-
falds- och jämställdhetsut-
vecklaren ska använda 25 pro-
cent av sin arbetstid för upp-
draget. MSB ersätter arbetsgi-
varen.

Mångfalds- och jämställd-
hetsutvecklarna kommer att 
finnas i MSBs monter på Brand 
onsdag den 26 maj.

ANNIKA N LINDQVIST

Deras uppdrag:
utveckla mångfalden

Hela samhället
– Jag tror på att vi 
måste bli mycket bätt
re på att bemöta alla 
invånare
Jeanette Selin, brandman Västra Sörm-
land

Fem�av�de�hittills�sju�utsedda�mångfalds-�och�jämställdhetsutvecklarna.�Från�vänster�Marcus�Sjöholm,�Erik�Flink,�Jeanette�Selin,��
Bo�Johansson�och�Ulf�Jacobsson.� FOTO: ANNIKA N LINDQVIST

När�det�brann�hos�Metso�
Paper�i�Karlstad�informe-
rade�räddningstjänsten�
allmänheten�via�Face-
book.
■■ – Vi gick ut med rekom-

mendationen att folk skulle 
hålla fönster och ventilation 
stängda. Det genererade en 
hel del frågor som vi direkt 
kunde svara på, berättar Fri-
da Orlinder vid Karlstadsre-
gionens räddningstjänst.

Räddningstjänsten har en 
så kallad fansida med 780 
medlemmar. 

När branden på Metso på-
gick användes sidan och de 
medlemmar som var inlogga-
de under eftermiddagen fick 
helt aktuell information.

Facebook användes även 
som informationskanal i 
samband med en stor vatten-
läcka i mars.

– Det är en del av vår krisin-
formation, en strategi vi valt 
för att vara där våra medbor-
gare är, säger informations-
chef Lars Wendel.

Räddningstjänsten ska ut-
reda närmare hur Facebook 
bör användas vid larm i fram-
tiden.

I dagsläget har man inte 
personella resurser att utlova 
servicen permanent vid stör-
re händelser.

Däremot har man uttalat 
att räddningstjänsten ska va-
ra aktiv i sociala medier.

– Vår rekrytering finns 
idag på Facebook, Youtube, 
Twitter och bloggar. Vi vill sy-
nas även där och nå unga som 
kanske inte läser våra annon-
ser i lokaltidningen. Vi ser att 
dessa forum växer och det 
kommer bli allt viktigare att 
vara med. Vi når helt nya mål-
grupper, säger informations-
chef Lars Wendel.

Facebook-sidan används 
också som nyhetskanal, till 
reklam för aktiviteter på 
räddningstjänsten, eller för 
information om gräsbrands-
risk.

PER LARSSON

Karlstad 
varnade via 
Facebook

■■ Sollefteå får statlig ersätt-
ning för räddningstjänst-
kostnader i samband med 
en skogsbrand i Vigda Näs-
åker under förra sommaren. 
Kostnaderna har beräknats 
till drygt 673 000 kronor, ef-
ter avdragen självrisk får 
kommunen närmare 72 000.
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VÄSTERÅS
Hur�många�skadas?�Hur�
snabbt�sker�insatsen?�Hur�
många�utbildas?

Svaren�finns�svart�på�vitt.
Länsstyrelser�har�börjat�

peka�på�dem�vid�tillsyn.
–�Vi�vill�diskutera�effekti-

viteten,�säger�Göran�Ceder-
holm,�länsstyrelsen�i�Upp-
sala�län.

TILLSYN

■■ Länsstyrelserna i Västman-
land och Uppsala har lämnat 
traditionell tillsyn där man 
grovt sett kontrollerar om 
kommunerna följer sina hand-
lingsprogram.

– Vi gör tillsyn efter resultat, 
inte efter metoder, säger Inge-
la Regnell, länsstyrelsen i Väst-
manland.

Västerås har mycket sällan so-
teldar jämfört med Örebro. 
Kravet på att lämna in skrift-
lig redogörelse efterlevs myck-
et bättre i Västerås än Örebro. 
Sala utbildar sex gånger fler i 
brandskydd jämfört med Öst-
hammar. 

Det är den typen av fakta som 
Cederholm och Regnell lägger 
fram vid en tillsyn. Siffrorna le-
der till diskussion.

– Vi gör inte tillsyn enligt 
modellen finn fem fel, utan för 
att finna hur verksamheten kan 
utvecklas. Jag vill inte se om de 
gjort 85 av 90 tillsyner, jag vill 
se effekten av dem, säger Ce-
derholm.

MSB har haft synpunkter på 
att länsstyrelsernas tillsyn är 
för svag. Det är ofta en resurs-
fråga. Göran Cederholm kon-
staterar att den djupare tillsy-
nen vi nu pratar om kan man 
inte göra varje år, kanske vart 
fjärde.

Tillsynen har delats in i tre 
delar:
n Skyldigheter. Det hand-

lar om storlek på organisation, 
hur ofta brandskyddskontrol-
ler ska göras och information 
till allmänheten ges.
n Skyddet. Hur många har 

brandvarnare? Hur är brand-
skyddsutbildningen hos den 
enskilde? Hur snabbt rycker 
räddningstjänsten ut?
n Säkerheten. Hur många 

olyckor sker, hur många dör 
och skadas?

– Resultaten vi diskuterar 
kring ger insikt, blir en form av 
egenkontroll och leder till kva-
litetsutveckling, säger Ceder-
holm.

Länsstyrelserna tittar på lik-
värdigt skydd, jämför förhål-
landen med liknande kommu-
ner enligt SKLs indelning. Sta-
tistiken hämtas från Ida, MSBs 
statistikdatabas.

– Det är siffror som rädd-
ningstjänsterna själva rappor-
terat in. Vi hamnar aldrig i dis-
kussion om att siffrorna inte 
stämmer. Jag tror de jämförel-
ser vi kan visa vidgar perspekti-
ven, säger Regnell.

Regnell och Cederholm upp-

lever att den nya formen av till-
syn uppskattas.

– Det kan vara svårt att göra 
mätningar i Heby, olyckorna är 
för få. Men jämförelsen skapar 
diskussion. Om vi har två jäm-
bördiga kommuner, och den 
ena har många fler bostads-
bränder, då börjar man funde-
ra på varför, säger Cederholm.

Sala jämfördes med Östham-
mar och Lindesberg och det 
konstaterades bland annat att 
i alla tre kommunerna släcks 
bränder oftast i det aktuella 
föremålet eller i rummet där 
branden startade.

– Beror det på att räddnings-
tjänsten är snabb och släcker 
snabbt eller på att folk är duk-
tiga på att släcka själva? Man 
kanske har lyckats med att ut-
bilda allmänheten, säger Göran 
Cederholm.

I Mälardalen konstaterades 
att deltidsstationerna i Hall-
stahammar och Surahammar 
är snabbare på utryckning än 
heltidsstationen i Västerås.

– Deltidsstationerna har för-
stainsatsperson. Det gör skill-
nad och det tycker politikerna 

är jätteintressant att se, säger 
Ingela Regnell.

Idén till ny form av tillsyn drog 
Göran Cederholm igång 2008, 
tillämpningen hämtade han 
från MSBs tillsynsenhet.

– Viljan att titta bakom siff-
rorna. Vad säger egentligen 
lång larmhanteringstid? Vad 
beror den på?

Göran Cederholm och Inge-
la Regnell bestämde sig för att 
tillsynsmässigt slå samman si-
na två län. De jobbar nume-
ra tillsammans. Fyra ögon ser 
mer än två, det finns en person 
att bolla tankar med. Dessutom 
breddar de kompetensen; hon 
är samhällsvetare, han brand-
ingenjör.

– Jag tror vi gör ett bättre 
jobb när vi är två, vi får ett stör-
re jämförelseområde, säger 
Ingela Regnell.

Göran Cederholm håller 
med:

– Våra olikheter är berikan-
de, mångfald är bra. Jag har 
varit i det här skrået hela livet. 
Ingela ser annat och har ibland 
lättare att ifrågasätta. 

PER LARSSON
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Bränder�allmän�byggnad�1996-2007
Länsstyrelserna i Västmanland och Uppsala jämför sta-
tistik mellan liknande kommuner. Statistiken här visar 
antal bränder i allmänna byggnader 1996-2007, samt 
antal döda (röd stapel, svårt skadade(orange) och 
lindrigt skadade (grön) i dessa bränder.

Tillsyn efter resultat  
är nya modellen

Västmanlands�och�Uppsalas�länsstyrelser�har�slagit�samman�sina�tillsyner.�Ingela�Regnell�är�övertygad�om�att�man�gör�ett�bättre�jobb�tillsammans.�Något�skilda�kompe-
tenser�ger�ett�större�jämförelseområde.� FOTO: PER LARSSON

Vill utveckla
”Vi gör inte tillsyn  
efter modellen finn 
fem fel
Göran Cederholm,  
länsstyrelsen Uppsala
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Beredda�på�pandemin��
–�men�inte�rädslan
SOLLENTUNA
På�den�nationella�nivån�
fungerade�samordningen�av�
influensapandemin�väl.

Men�informationen�kring�
vaccineringen�och�samhälls-
viktiga�verksamhet�får�kritik�
från�länsstyrelser�och�kom-
muner.

■■ MSBs årliga vårkonferens 
kom att domineras av erfaren-
heter från den nya influensan 
som slog till i slutet av april för-
ra året.

Sverige drabbades inte sär-
skilt hårt. Om det beror på be-
slutet att massvaccinera be-
folkningen vet man inte än. 
Danmark drabbades inte vär-
re trots att man beslöt att en-
bart vaccinera riskgrupper och 
personal inom samhällsviktig 
verksamhet, omkring en tred-
jedel av invånarna.

Den snabba svensk�a massvac-
cineringen och svenskarna för-
troende för myndigheter väck-
te uppmärksamhet i utlandet.

– I Danmark sa man att dans-

karna är mer anarkistiska och 
gör inte som myndigheterna 
säger, så det är ingen idé, berät-
tade Åsa Molde från Socialsty-
relsen.

Såväl myndigheter som 
landsting, länsstyrelser och 
kommuner kände sig ganska 
väl förberedda för att hantera 
en pandemi.

– Vi hade en pandemiplan, 
det var kända scenarier som vi 
jobbat med i risk och sårbar-
hetsanalyserna. Vi hade en frå-
gebank sedan fågelinfluensann 
2006, men det vi inte ställts in-
för lika påtagligt tidigare var 
rädslan, säger Anneli Bergholm 
Söder, MSB.

MSB sammank�allade en sam-
verkanskonferens och i na-
tionella pandemigruppen be-
stämde man sig ganska snart 
för att öppna ett callcenter och 
börja informera allmänhe-
ten. Men huvudfokuset låg på 
samhällsviktiga verksamheter. 
Grundprincipen var att innan 
massvaccineringen gav full ef-
fekt skulle faran för en smitt-

spridning planeras bort.
Trots all planering kunde det 

inte uteslutas att det fanns en 
liten grupp som behövde med-
icineras med antiviraler. MSB 
skrev till länsstyrelserna med 
en begäran om identifiering av 
samhällsviktiga verksamheter.

– Detta blev oerhört kontro-
versiellt och gav extremt spre-
tiga svar. Några län behövde ex-
tremt många doser antiviraler, 
några inga alls. Utifrån vår ana-
lys kunde vi till slut hitta en ge-
mensam kärna kring sjukvår-
den, säger Anneli Bergholm 
Söder.

Eftersom smittspridning-
en inte blev särskilt stor och 
främst drabbade unga blev det 
aldrig aktuellt med profylaktisk 
medicinering.

Riktlinjerna för vaccinering-
en och identifieringen av sam-
hällsviktig verksamhet vålla-
de frustration hos landsting, 
länsstyrelser och kommuner. 
I ett tidigt utskick från centra-
la myndigheter öppnades för 
att prioritera samhällsviktiga 
verksamheter vid vaccinering-

en. Detta togs tillbaka i nästa 
utskick där den enda priori-
teringen var medicinska risk-
grupper.

Några hann planera för att vac-
cinera sina anställda inom kri-
tiska verksamheter.

– Får vi inte dricksvatten el-
ler el och fungerar inte ren-
hållning kommer andra att gå 
på knä. Riskgrupper för mig 
är samhällsviktig verksamhet, 
säger Tommy Lindvall, säker-
hetssamordnare i Bodens kom-
mun.

Mia Dahlström, beredskaps-
direktör på länsstyrelsen i Hal-
land, höll med och var kritisk 
mot brist på nationell styrning 
och samordning när det gäller 
kartläggningen av samhälls-
viktiga verksamheter. I hennes 
fall ledde den plötsliga omprio-
riteringen till en konflikt med 
smittskyddsläkaren.

Pandemiarbetet gick olika 
bra. I Malmö såg man nästan 
inga problem alls.

– Planeringen låg klar och 
jobbet gick som på en räk-

macka, förklarade Håkan Nils-
son, säkerhets- och bered-
skapschef i Malmö kommun.

Mia Dahlström tror att läns-
styrelserna jobbat olika, men 
berättade att länsstyrelsen i 
Halland vid en en krissituation 
alltid börjar med att fråga sig 
vilken roll länsstyrelsen har.

– Vi säger att vår roll är att 
samordna och huvuduppgiften 
är att stötta och driva på pan-
demiplaneringen. Landstinget 
har ansvar för smittskyddet och 
sjukvården. Samma bedöm-
ning gjorde landstinget.

Det finns ok�larheter kring 
länsstyrelsens och landstingets 
roller och hon efterlyser klara-
re direktiv från centralt håll.

– Om vi får ganska tydliga 
riktlinjer kan vi göra regionala 
anpassningar. För vi råkar illa 
ut om vi gör olika. Då kommer 
kommuner i olika län att göra 
jämförelser och fråga sig var-
för man inte gjorde så när den 
kommunen kunde, säger Mia 
Dahlström.

GUNNO IVANSSON

–�MSBs�uppgift�är�inte�att�samordna�utan�att�stödja�samordning,�deklarerade�Anneli�Bergholm�Söder,�avdelningschef�på�MSB,�under�den�årliga�Vårkonferensen�i�Sollen-
tuna�utanför�Stockholm.�Till�höger�Birgitta�Brink,�Smittskyddsinstitutet�och�Mikael�Magnussson,�Socialstyrelsen� FOTO: GUNNO IVANSSON
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Vilken�roll�har�Sveriges�
kommuner�och�landsting�
(SKL)�vid�en�kris?�Frågan�
ställdes�under�vårkonfe-
rensen�mot�bakgrund�av�
att�organisationen�höll�
en�låg�profil�under�pan-
demin.
■■ – Vi har ingen operativ 

roll, enda ansvaret är att in-
formera i arbetsgivarfrågor. 
Vi bevakade och stöttade, 
säger Åsa Sjödin, SKL.

Man hade en eposttjänst 
som besvarade frågor kring 
pandemin, men få kände till 
den. I övrigt hänvisades till 
Krisinformation.se.

Landstingen fick mycket 
hjälp från SKL medan för-
väntningar om en aktiva-
re roll främst tycks komma 
från kommuner och centra-
la myndigheter.

Var fanns SKL?

SOLLENTUNA
Arbeta�i�stab�eller�sköta�kris-
hanteringen�i�linjen?�Med�
facit�i�hand�gör�de�flesta�be-
dömningen�att�gå�upp�i�stab�
skapar�en�uthålligare�orga-
nisation.

■■ På de centrala myndighe-
terna blev belastningen myck-
et hård under pandemin. Lä-
kemedelsverket bestämde att 
pandemin skulle skötas i lin-
jen, det vill säga av den vanliga 
organisationen. Inga extra re-
surser sattes in vilket ledde till 
att två personer gick in i väg-
gen.

– Ledningen konstaterade 
att det inte var någon krissitu-
ation, men glömde bort arbets-
belastningen. Vi drabbades av 
kriströtthet, vi fick tunnelse-
ende och jag kan säga exakt när 
det var. Det var när EU-kom-
missionen godkände vaccinet.

– Då hade vi disk�ussioner, ska 
vi säga nåt om det här? Nej, det 
här känner väl alla till. Dagen 
efter frågade vi oss: hur tänkte 
vi? Men det var just tunnelse-
endet, vi orkade inte. Det som 
alla hade väntat på tyckte vi var 
oväsentligt, säger Mårten For-

rest, Läkemedelsverket.
Smittskyddsinstitutet (SMI) 

och Socialstyrelsen (förstärkt 
linjeorganisation) fattade sam-
ma beslut. Det var bara MSB 
som från första början gick upp 
i stab.

Trots detta tror såväl Mårten 
Forrest som Socialstyrelsens 
representant Mikael Magnus-
son att de vid en ny kris kom-
mer att arbeta ungefär lika-
dant, fast bättre.

Anneli Bergholm Söder, 
MSB, tycker det skulle vara 
olyckligt om man gjorde på 
samma sätt.

– Vi har faktiskt lärt oss en 
hel del. Vi har lärt oss att vi ska 
gå upp i stab, tror vi lärt oss att 
fatta beslut på ett bättre sätt. 
Det har vi haft nytta av det när 
det gäller askmolnet från vul-
kanen på Island.

Enligt Anneli Bergholm Sö-
der fungerar samverkan väl på 
nationell nivå.

– Det jag upplever som en 
svaghet är hur vi samverkar he-
la vägen ner. Bland annat när 
det gäller landstingen där jag 
upplevde att det fanns en frus-
tration kring myndigheter som 
befann sig på många olika stäl-

len i landet; att man behandla-
des olika.

– Hur man samordnar det-
ta på ett bra sätt och hur läns-
styrelserna i sin tur samordnar 
kommunerna. Jag tror att det 
krävs en hel del arbete för att vi 
ska få flödet att fungera.

Birgitta Brink, SMI, liksom 
Mia Dahlström, länsstyrelsen 
Halland, delade Anneli Berg-
holm Söder s uppfattning.

– Vi sk�ulle gått upp i stab. En 
annan erfarenhet är att vi skul-
le gjort mer utifrån vårt geo-
grafiska områdesansvar och 
bjudit in andra aktörer, säger 
Mia Dahlström.

Mårten Forrest, Läkeme-
delsverket, tycker att öppenhe-
ten fungerade bra och gav hög 

trovärdighet.
– Vi hade mycket bra sam-

verkan mellan myndigheter-
na. Jag kan inte nog berömma 
telefontjänsten. 40 procent av 
frågorna var läkemedelsrelate-
rade och vi hade inte klarat av 
40 000 frågor.

Mikael Magnusson, Social-
styrelsen, håller med om att 
samverkan fungerade utmärkt, 
framför allt i pandemigruppen. 
På andra områden finns ytrym-
me för förbättringar.

– Jag vill revidera de natio-
nella pandemiplanerna så att 
vi får dem lite mer generiska i 
vissa avseenden. Jag skulle vil-
ja införa en sorts checklistor i 
pandemiplanen så det blir lätt-
tare för folk att använda den. 
Skulle också vilja ha ett natio-
nellt massvaccinationsregister 
vilket skulle underlätta vid näs-
ta pandemi.

GUNNO IVANSSON

SOLLENTUNA
Den�nya�influensan�skapade�
ett�enormt�behov�av�infor-
mation.

–�Information�är�normalt�
ett�stöd�till�kärnverksam-
heten,�men�vid�en�sån�här�
händelse�flyttas�fokus�och�
information�blir�en�kärn-
verksamhet,�säger�Birgitta�
Brink,�informationschef�på�
Smittskyddsinstitutet.

■■ Informationen kanalise-
rades huvudsakligen via ett 
call center och webbplatsen 
Krisinformation.se. Sedan få-
gelinfluensan 2006 fanns en 
uppsättning vanliga frågor och 
svar som efter hand utökades. 
Under pandemin tog call cen-
tret emot 100 000 samtal.

Händelseutvecklingen in-

ledningsvis tvingade informa-
tionsansvariga att hålla upp-
dateringsmöten två gången om 
dagen.

– Jag tycker vi lyckades bra 
med att kommunicera en sam-
ordnad bild från myndigheter-
na, säger Sara Johansson, kom-
munikationsstrateg på Social-
styrelsen.

Det största utmaningen blev 
något oväntat vaccinering-
en och uppgifter som spreds 
via sociala medier. Det bilda-
des webbplatser som mer eller 
mindre spred konspirations-
teorier kring massvaccinering-
en och vilka biverkningar den 
hade.

– Vi var inte beredda på alla 
privata bloggar och intresseor-
ganisationer som lade ner stor 

möda på att nå ut med sitt bud-
skap. De slog igenom på alla ni-
våer från YouTube till serie-
teckningar.

Myndigheterna hade inte bara 
att hantera krisen utan lika 
mycket bilden av krisen som 
spreds i alla medier.

En grupp man har svårt att 
påverka är unga vuxna. De tar 

till sig informationen, men drar 
inte de slutsatser myndigheter-
na önskar.

– Det finns undersökning-
ar som visar att man inte bör-
jar bry sig om sin hälsa förrän i 
25-årsåldern. Man tror man är 
odödlig och är man bara frisk 
och vältränad drabbas man in-
te av några smittor, säger Sara 
Johansson.

Inga utvärderingar är klara 
men en del slutsatser har dra-
gits.

– Vi saknade strategi för soci-
ala medier, där blev vi omkull-
sprungna, säger Inger Frendel, 
ansvarig för Krisinformation.
se.

– Vi måste också utveckla 
tvåvägskommunikation, det 
räcker inte med vanliga frågor 
och svar.

Myndigheten�drabbades��
av�kriströtthet

Information blev kärnverksamhet
Inte beredda
”Vi saknade strategi 
för sociala medier,  
där blev vi omkull
sprungna”
Inger Frendel, ansvarig för  
Krisinformation.se

Mia�Dahlström,�beredskapsdirektör�på�länsstyrelsen�i�Halland,�ser�
gärna�att�centrala�myndigheter�ger�tydligare�riktlinjer�och�direk-
tiv.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Hög arbetsbelastning
”Det var just tunnel
seendet, vi orkade 
inte. Det som alla hade 
väntat på tyckte vi var 
oväsentligt”
Mårten Forrest, Läkemedelsverket
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Regeringen�har�gett�MSB�
uppdraget�att�avveckla�and-
ningsskydd�som�blivit�för�
gamla.

Nu�vill�MSB�gå�ett�steg�
längre�och�avveckla�samt-
liga�7,3�miljoner�skydd�som�
ligger�i�kommunala�bered-
skapsförråd.

■■ – Det är en omodern rest 
vi vill bli av med, säger Helén 
Jarlsvik, MSB.

I kalla krigets spår, under 
perioden 1969-1994, skaffa-
des andningsskydd till befolk-
ningen för skydd vid väpnat an-
grepp. Det handlade då om en 

investering på drygt 700 miljo-
ner kronor.

– Andningsskydden för vux-
na kostade cirka 75 kronor 
styck. Dessutom ingick skydds-
jacka med inbyggt andnings-
skydd för barn samt skyddsväs-
ka för spädbarn, säger Inge Ols-
son, materielansvarig på MSB.

70 procent av sk�ydden har pas-
serat teknisk livslängd och det 
är dessa regeringen uppmanat 
MSB att destruera.

– Vi hemställer nu om att få 
destruera alla. Hotet om väpnat 
angrepp finns inte och om det 
mot förmodan skulle återupp-

stå blir även resterande skydd 
för gamla inom tre-fyra år, sä-
ger Jarlsvik.

MSB anger fler skäl till varför 
man vill tömma hela förrådet. 
För att använda skydden krävs 
en månads framförhållning för 
utprovning med mera, det gör 
dem ointressanta för dagens 
hotbild, kemikaliespridning el-
ler liknande. Även om skydden 
skulle fungera finns det helt en-
kelt inget användningsområde.

– Dessutom sk�ulle det bli en 
kostsam hantering att bara de-
struera de som är för gamla. 
Många skydd ligger blandade. 

Vi skulle i princip behöva gå 
igenom varje låda och sorte-
ra ut användbara skydd, säger 
Jarlsvik.

Andningsskydden finns i cir-
ka 250 förråd runt om i landet. 
Förråden innefattar även an-
nan beredskapsmateriel. MSB 
betalar sammanlagt 18 miljo-
ner kronor om året till kom-
munerna för underhåll av för-
råden.

Kostnaden för att destruera 
andningsskydden beräknas till 
1,50-2 kronor per mask, totalt 
alltså 11-14,5 miljoner.

PER LARSSON

MSB�vill�avveckla�7,3�
miljoner�andningsskydd

Claes�Henrik�Silfver,�Karlstadsregionens�räddningstjänst,�visar�upp�ett�av�de�7,3�miljoner�andningsskydd�som�ligger�i�kommunala�bered-
skapsförråd�och�som�MSB�vill�kassera.�Lagren�byggdes�upp�under�åren�1969-1994�till�en�kostnad�av�700�miljoner�kronor.�Förstöra�dem�
går�på�ett�tiotal�miljoner. FOTO: PER LARSSON

Skadeplats 2010  
i Katrineholm
■■ 6-7 oktober är det premi-

är för konferensen Skade-
plats 2010 i Katrineholm. 
Konferensen ska vara en 
plattform för att stärka ut-
vecklingen, debatten och 
diskussionen kring det ska-
deavhjälpande arbetet.

Erfarenhetsutbyte är ett 
viktigt syfte med konferen-
sen.

– Räddningstjänsten i 
Sverige måste bli bättre på 
att delge erfarenheter från 
skadeplatsarbete till den 
egna organisationen och 
utåt till andra räddnings-
tjänster, säger Roger Ågren, 
Storstockholms brandför-
svar och en av initiativta-
garna.

På programmet står före-
läsningar och genomgång 
av olika tekniker, panel-
debatt om föreskriften för 
rökdykning och det finns 
även en utställning.

Bakom konferensen står 
Brandkskyddsföreningen, 
Svenska Brandbefälets riks-
förbund, Västra Sörmlands 
räddningstjänst.

Webbplats för 
infosäkerhet
■■ Nu finns en webbplats för 

alla som arbetar med infor-
mationssäkerhet. 

Informationssäkerhet.se 
ska samla samhällets väg-
ledning för systematiskt in-
formationssäkerhetsarbete. 

Bakom webbplatsen står 
MSB och en rad andra myn-
digheter och organisatio-
ner. 

Det är genom projektet 
Svisa (stöd för verksamhe-
ters informationssäkerhet) 
som en gemensam platt-
form öppnats för myndig-
heter och organisationer 
för att i samverkan nå upp-
satta mål.

I projektet tas fram re-
kommendationer, vägled-
ningar och annat materi-
al som ska underlätta och 
stödja informationssäker-
hetsarbetet. 

Informationsinnehål-
let tas fram gemensamt av 
samverkande myndigheter 
och organisationer inom 
projektet.

Rapporter, broschyrer, 
läromedel med mera 
från MSB. Där inget pris 

anges är publikationen gratis. 
Senaste utgivningarna:

Årsredovisning 2009
MSBs verksamhetsberättelse i 
text och siffror
Best nr: MSB 0149-10.

Samverk�ans- och  
k�ärnk�raftsövning 2011
Broschyr med information om 
storövningen Samö-KKÖ
Best nr: MSB 0151-10.

Sk�ydda ditt hem  
mot bränder
Informationsblad om vad du 
kan göra för att öka brandsäker-
heten i hemmet.
Best nr: MSB 0122-09.

Information om brand-
sk�ydd vid tillfällig  
uthyrning av  
samlingslok�aler
Åttasidig broschyr med infor-
mation, tips och checklista om 
brandskydd.
Best nr: MSB 0137-09.

Så här beställer du
Ange beställningsnummer 
samt din adress.
Fax: 010-240 56 05.
E-post: publikationsservice@
msb.se
Postadress: MSB publikations-
service, L 124, 651 81 Karlstad.
Det går också att beställa, alter-
nativt ladda ner, via hemsidan, 
www.msb.se

Nyutgivet från MSB
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Två�stora�övningar�har�bli-
vit�en.

Runt�3�000�personer�kom-
mer�att�övas�när�samhällets�
krisberedskap�prövas�med�
en�kärnkraftsolycka�i�Os-
karshamn.

ÖVNING

■■ Det är samverkansövning 
(Samö) och kärnkraftsöv-
ning (KKÖ) som slagits sam-
man till en stor övning, vilket 
bland annat beror på att KBM 
och Räddningsverket blivit ett 
i MSB. MSB arrangerar Samö-
KKÖ tillsammans med länssty-
relsen i Kalmar.

– Det här blir den största ci-
vila övningen på mycket länge, 
säger Niclas Karlsson på MSBs 
övningsenhet.

Runt 3 000 människ�or från ett 
60-tal organisationer beräknas 
delta när Oskarshamns kärn-
kraftverk släpper ut radioaktiv 
strålning.

Statliga samverkansmyndig-
heter, länsstyrelser, kommu-
ner och andra inom krisbered-
skapen medverkar. Med finns 
även finanssektorn genom ban-
ker och försäkringsbolag.

– Det är unikt i övningssam-
manhang. Syftet är att vi vill 
analysera vilka konsekvenser 
en sån här olycka får för sam-
hället i stort, exempelvis åter-
verkningar genom stora skade-
stånd, säger Karlsson.

Huvudsyftet är att utveckla 
samhällets förmåga att hante-

ra både kortsiktiga och långsik-
tiga konsekvenser av en kärn-
teknisk olycka.

Det radioaktiva utsläppet 
från Oskarshamns kärnkraft-
verk får omfattande följder.

– Många samhällssektorer 
påverkas vilket leder till att vik-
tiga samhällsfunktioner inom 
både offentlig och privat verk-
samhet inte fungerar som van-
ligt. Det ställer stora krav på 
en god kommunikation till all-
mänheten, liksom  höga krav 
på offentliga och privata orga-
nisationers förmåga att sam-
verka för att hantera krisen.

Upplägget av övningen är ock-
så nytt med ett genomförande i 
tre skeden. 

2-3 februari nästa år genom-
förs första skedet, en simule-
ringsövning med motspel som 
omfattar själva olyckan vid 
kärnkraftverket. Under några 
veckor pågår sedan analysen av 

vilken samhällspåverkan hän-
delsen medfört.

I slutet av mars genomförs 
tredje skedet i form av en semi-
narieövning där gjorda analy-
ser diskuteras.

Just nu pågår ett omfattande 
förberedelsearbete, bland an-
nat med att ta skapa händel-
ser och problemsituationer 
till scenariot. 150-200 perso-
ner deltar i förarbetet som leds 
av en grupp på fem personer. I 
gruppen ingår Gunnel Görans-
son, tidigare försvarsdirektör 
i Kalmar län, Peter Ekholm, 
länsstyrelsen i Kalmar, Peter 
Nyström, Rikspolisstyrelsen, 
samt Ann-Charlotte Engström 
och Cecilia Fogelberg, båda 
MSB.
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Fotnot: mer information finns på 
www.msb.se

Antivirusprogram�är�till�för�
att�säkra�din�dator.

Men�i�april�var�det�antivi-
rustillverkaren�McAfee�som�
gjorde�många�datorer�värl-
den�över�obrukbara.

■■ Svante Nygren, strategisk 
analytiker på MSB, har kikat på 
konsekvenserna.

– I Sverige drabbades cirka 
10 000 datorer inom offentli-
ga sektorn och sannolikt lika 
många inom den privata, säger 
han.

Det som hände var att en 
uppdatering från McAfee tol-
kade en viktig fil för operativ-
systemet som skadlig. Virus-
programmet blockerade filen 

och datorerna gick inte att an-
vända.

McAfee åtgärdade felet inom 
några timmar, men på sina håll 
blev det ett tidsödande arbete 
att återställa datorer.

I de fall ingrepp inte gick att 
göra via nätverket utan måste 
ske i varje dator beräknas åter-
ställningen ha tagit upp till en 
arbetsvecka. 

Den mest uppmärksammade 
konsekvensen var att System-
bolagets försäljning stoppades 
i närmare 30 butiker.

– Ett sätt att komma åt den 
här typen av allvarliga fel är att 
testa alla uppdateringar inn-
an de når användarna. Det går 

också att installera program-
vara eller tjänster som överva-
kar hela systemmiljöer. Några 
jag varit i kontakt med utreder 
möjligheten, säger Nygren.

– En tredje variant är att ac-
ceptera eventuell skada men 
begränsa dess omfattning ge-
nom att exempelvis inte omgå-
ende installera uppdateringar 
på alla datorer.

Att inte ge alla i organisatio-
nen skydd av samma modell 
diskuteras också.

– Det är rationellt och kor-
rekt ur upphandlingssynpunkt, 
men konsekvenserna kan bli 
stora om alla datorer samtidigt 
drabbas av samma fel.
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Antivirus�stoppade�datorer

Beredskap testas
■■ �3�000�övas�vid�Oskarshamn�i�Samö-KKÖ

Hur�hanteras�utsläpp�av�radioaktiv�strålning?�Det�blir�en�uppgift�
på�nästa�års�storövning.� FOTO: PER LARSSON

MSB�skickade�sju�experter�
till�Haiti�för�att�kartlägga�
behovet�av�återuppbygg-
nad.

Deras�rapport�är�levere-
rad,�men�det�har�ännu�in-
te�resulterat�i�några�sats-
ningar.

■■ – Vi har redovisat behoven, 
men behöver en förfrågan om 
att medverka i ett projekt för 
att kunna agera, säger Leif 
Jönsson, MSB.

Största hoppet om att nå-
got ska hända den närmas-
te tiden ställs till UNEP, FNs 
miljöprogram.

– Det handlar bland annat 
om riskavfall från sjukvår-
den som måste hanteras och 
miljöåtgärder på soptippen i 
Port-au-Prince.

Forsla bort och återvinna 
rasmassor är en annan upp-
gift som pekats ut. MSBs till-
tänkta samarbetspartner är 
UNDP, FN utvecklingspro-

gram. I dagsläget finns ett 
färdigt projektförslag men 
UNDP saknar pengar för att 
dra igång sin del av projektet.

Unicef, FNs barnfond, har 
återuppbyggnad av vatten och 
sanitet på sitt bord. Där vän-
tar MSB på initiativ.
Hur bråttom är det att kom-
ma igång?

– Ju tidigare desto bättre. 
Samtidigt har vi sagt att vi kan 
engagera oss i några år.

Vid FNs givarkonferens i 
New York tidigare i vår utlo-
vades pengar från många håll. 
Nu höjs kritiska röster mot att 
man inte ser löftena förverk-
ligas.

Sida satte tidigt av 100 mil-
joner för humanitärt stöd i 
Haiti, en del av det har för-
brukats.

–Men finns det ett vettigt 
projekt finns det också peng-
ar, säger Leif Jönsson.
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Broar skeppade  
till Chile
■■ I förra numret av Tjugofy-

ra7 berättade vi om de ”bort-
glömda” broarna i Kristine-
hamn. Nu har samtliga åtta 
kompletta broar skeppats till 
jordbävningsdrabbade Chile.

Jordbävningen i slutet fe-
bruari raserades ett antal 
broar och Chile begärde då 
internationell hjälp. Broar-
na, packade i ett 60-tal con-
tainrar, har skeppats i fyra 
omgångar. Fem svenska bro-
byggare är på plats för mon-
teringen.

Värdet på broarna är 40 
miljoner kronor. Insatsen 
beräknas kosta omkring fyra 
miljoner kronor och finan-
sieras av Sida och EU.

Haitiläger växer
■■ Baslägret i Haiti växer.
Under några veckor har 

nio personer från IHP, sju 
humanitära samarbetslän-
der i Europa, nedkallade för 
att bygga ut WFPs (FNs livs-
medelsprograms) läger från 
300 till 450 bäddar.

Utbyggnaden innebär ock-
så att personalstyrkan för 
att sköta den hotelliknande 
verksamheten växer något 
upp till 15 personer. 

Hur länge WFP behöver 
lägret är oklart, men minst 
fram till september kommer 
IHP-länderna ha personal på 
plats. Styrkechef är för tillfäl-
let Roger Valberg, Södertörn.

Grannländer  
släpps in i Wis
■■ MSB har beslutat att 

gränsnära områden i Dan-
mark, Finland och Norge 
ska tillåtas att använda det 
svenska Wis-systemet.

Wis står för webbaserat 
informationssystem och är 
framtaget för att underlät-
ta informationsdelning och 
skapa en gemensam lägesbild 
i krishanteringssystemet fö-
re, under och efter en kris. 

– Vi kommer att skapa en  
grupp för “utländska aktö-
rer”, parallellt med de befint-
liga grupperna. På detta sätt 
blir det lätt att välja om man 
vill dela ut sina dagboksflikar 
till aktörer utanför Sverige 
eller inte, säger Magnus Le-
vein, MSB.

Markandsföring av 
deltidsbrandmannen
■■ Hur mycket vet huvud-

arbetsgivaren om vilken 
kunskap deltidsbrandman-
nen besitter? Kanske inte så 
mycket alla gånger. 

MSB har därför tagit fram 
en folder som delas ut samti-
digt med kursintyg efter ge-
nomförd utbildning i Rädd-
ningsinsats. Avsikten är att 
deltidsbrandmännen ska ge 
foldern till sin huvudarbets-
givare. 

Foldern kan också använ-
das av kommunen för mark-
nadsföring av deltidsbrand-
mannajobbet.

Väntar på förfrågan om 
återuppbyggnad i Haiti
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■■ Tillsammans med Social-
styrelsen och professor Ulf 
Björnstig vid Kunskapscen-
trum i katastrofmedicin i 
Umeå ligger MSB i Sandö bak-
om de losstagningmetoder som 
i dag används vid busskrascher.

Efter bussolyckan i Ängels-
berg 2003 då sex personer om-
kom rekommenderade Ha-
verikommissionen att Rädd-
ningsverket skulle utveckla 
bättre metoder för tung rädd-
ning. Tillsammans med Social-

styrelsen startades ett busspro-
jekt. Efter en rad tester och för-
sök hölls de första instruktörs-
utbildningarna i tung räddning 
våren 2007.

En vik�tig erfarenhet som fram-
kom under testerna var att väl 
samövade team kortade loss-
tagningstiderna dramatiskt.

– Vi har kommit fram till oer-
hört mycket effektivare arbete. 
För tiden är en viktig faktor. Vi 
har exempel på olyckor där ti-

den varit dödande. Det som 
är utmaningen är att rädda de 
som går att rädda, säger Ulf 
Björnstig.

– Det är också skälet till att 
vi utbildar räddningstjänst 
och ambulanssjukvårdare till-
sammans, att det ger stora tids-
vinster på olyckplatsen, säger 
Yvonne Näsman.

Utbildningen hålls en gång 
om året och ger certifierade 
instruktörer. Deltagarna gör 
först en teoretisk del på hem-
maplan och sedan tre dagar på 
skolan med fokus på effektiv 
samverkan.

– Det innebär att många pro-
cesser kan pågå samtidigt, att 
inte räddningstjänsten gör sitt 
och sedan kommer sjukvården 

osv utan att man gör så myck-
et man kan parallellt, säger Ulf 
Björnstig.

För att snabbt nå ut med kun-
skaperna i landet satsas på ut-
bildning av instruktörer som i 
sin tur utbildar den egna orga-
nisationen.

– Med 195 utbildade instruk-
törer har vi i dag nationell täck-
ning, säger Yvonne Näsman.

Varje år hålls ett seminari-
um där man bland annat går 
igenom nyheter och erfaren-
heter från krascher som inträf-
fat. En nyhet är att CrashCard–
systemet med information om  
fordonskonstruktioner, nu tas 
fram även för bussar och last-
bilar.

– Saker förändras och vi vill 

ta tillvara nytänkande och goda 
idéer från de som jobbar opera-
tivt. Det finns ett behov av att 
ständigt kvalitetssäkra kunska-
perna, säger Yvonne Näsman.

Busskonstruktionerna änd-
ras och ett annat problem är de 
allt vanligare dubbeldäckade 
bussarna.

– Konstruktörerna har bör-

SANDÖ · MSB i Sandö är i dag centrum för ut-
vecklingen av tung räddning i Sverige. Genom 
utbildningen av instruktörer har beredskapen för 
en stor bussolycka kraftigt förbättrats. Nästa steg 
blir att lyfta tågräddning till samma nivå.

Sandö centrum för tung räddning
Tåg en utmaning
”Evakuera skadade ur 
tåg innebär oväntat 
många problem. Det 
var mycket svårare än 
jag trodde.”
Ulf Björnstig, professor

Sjukvårdsläraren�Mari�Hällerstrand�visar�hur�man�evakuerar�skadade�ur�en�buss�som�ligger�på�sidan.�Försök�och�övningar�har�visat�att�med�rätt�metoder�och�samövade�team���������������������������������������kan�losstagningstiderna�kortas�
dramatiskt.�� FOTO: GUNNO IVANSSON
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SANDÖ
Fler�av�MSBs�utbildningar�
sker�på�distans.�Till�hös-
ten�körs�för�första�gången�
Räddningsledare�A�på�dis-
tans.�Premiärkursen�har�
fått�17�elever�från�Jokk-
mokk�i�norr�till�Ystad�i�sö-
der.

■■ Utbildningen är ett resultat 
av ett projekt vid MSB i Sandö 
om att göra utbildningarna 
mer flexibla.

– Vi fastnade för Rädd-
ningsledare A och delade in 
den i olika block. En tanke är 
att om man enbart har behov 
av att läsa blocket taktik-led-
ning-ledarskap kan man lä-
sa just de två veckorna och de 
övriga blocken i kursen vid 
andra tillfällen. Det gör att en 
studerande, inom en begrän-
sad tid, har genomgått hela 
kursen RL A i sin egen takt. 
berättar läraren och projekt-
ledare Tommy Söderholm.

Tillsammans med kollegan 
Kjell Hellgren testade de med 
lyckat resultat block-koncep-
tet på en regional Räddnings-
ledare A-utbildning i Rosers-
berg.

Genom brev och epost tillfrå-
gades ca 200 räddningstjäns-
ter om hur de ställer sig till att 
köra Räddningsledare A på 
distans.

– De allra flesta var mycket 
positiva. En handfull var tvek-
samma till vissa delar, men 
ingen var negativ och med det 
i ryggen har vi arbetat på med 
utbildningen.

Utbildningen genomförs på 

halvfart och 
körs veckorna 
37-48 i höst. 
Under den 
tiden sam-
las de stude-
rande till fy-
ra så kallade 
närträffar på 
Sandö. Den 

första är på tre dagar.
De två följande träffarna är 

på två dagar och sker i ”halv-
klass” där fokus kommer att 
ligga på träning i räddningsle-
dar/arbetsledar rollen. Fjärde 
och avslutande träffen tar fem 
dagar i anspråk och innehåller 
huvudsakligen övningar.

– Utbildningens fokus är 
att individen ska få mycket 
enskild träning och genom att 
köra träffar med halva grup-
pen kan vi vara väldigt effek-
tiva.

Examinationer k�ommer att 
ske under hela utbildningen. 
De uppgifter som den stude-
rande skall lösa under kursen 
kommer att vara kopplade till 
den egna kommunen.

– Vi har även som mål att 
ersätta de skriftliga examina-
tionerna med andra former. 
För oss är en examination ett 
lärtillfälle där man direkt kan 
avgöra om eleven har förstått.

Tommy Söderholm och 
Kjell Hellgren tror stenhårt 
på utbildningen.

– Kan vi erbjuda flexibla ut-
bildningssätt blir det lättare 
för arbetsgivaren att rekryte-
ra personal, säger Tommy Sö-
derholm.

GUNNO IVANSSON

jat använda rostfritt stål och 
det är svårt klippa. Vi har ock-
så gasbussar och dubbeldäck-
arna som bland annat trafike-
rar Norrlandskusten. Evakue-
ringen av en buss i två våningar 
har vi inte löst ännu och vi ska 
göra tester i höst, berättar Rolf 
Nordh.

Sverige har hittills varit försko-
nade från allvarliga tåg olyckor, 
frågan är för hur länge.

– Tågtrafiken ökar över he-
la världen och trots alla säker-
hetssystem ökar olyckorna. Det 
kan komma en olycka här också 
snart och då måste vi vara för-
beredda. Övningar har visat att 
vi är ännu sämre förberedda än 
vi var när det gäller bussar, sä-
ger Ulf Björnstig.

De som gått bussutbildning-
en inbjuds till pilotkurs i tåg-
räddning i Revinge i november.

Inom MSB har Sandö ansva-
ret för brand och trafik och ska 
nu göra en grundlig utvärde-
ring av de metoder och den tek-
nik som används vid losstag-
ning och evakuering.

– När jag började 2001 hade 
man jobbat i 25 år med losstag-
ning. Man hade alltid jobbat så, 
men det fanns inga vetenskap-
liga studier. Min fråga var då: 
hur vet vi att vi gör rätt?

– Nu ska vi ta totalgrepp på 
alla losstagningsmetoder och 
genomföra en mer vetenskap-
lig studie: gör vi rätt?

Studien ska göras förutsätt-
ningslöst, traditionella meto-
der ska ses över och nya verk-

tyg ska testas. Allt med standar-
diserade metoder.

Det handlar myck�et om att tän-
ka i nya banor och enligt Yvon-
ne Näsman har Sandö nya idé-
er på gång.

– Vi ska testa ett helt nytt 
koncept i samarbete med Ulf 
Björnstig, Socialstyrelsen och 
Revinge. Vad det går ut på kan 
jag inte avslöja än, men vi star-
tar testen i höst, säger Yvonne 
Näsman.

Text och foto

GUNNO IVANSSON

Sandö centrum för tung räddning

Räddnings-�
ledare�A��
på�distans

Sjukvårdsläraren�Mari�Hällerstrand�visar�hur�man�evakuerar�skadade�ur�en�buss�som�ligger�på�sidan.�Försök�och�övningar�har�visat�att�med�rätt�metoder�och�samövade�team���������������������������������������kan�losstagningstiderna�kortas�
dramatiskt.�� FOTO: GUNNO IVANSSON

Läraren�Rolf�Nordh�och�projektledaren�Yvonne�Näsman�har�till-
sammans�med�professor�Ulf�Björnstig�vid�Kunskapscentrum�i�ka-
tastrofmedicin�i�Umeå�lett�det�arbete�som�ligger�bakom�de�meto-
der�som�används�v�id�tung�räddning�i�dag.�

Emma-Clara�Stenius,�Kalmar�och�Emma�Johansson,�Åkersberga,�
hjälps�åt�för�att�placera�stöttan.

Tommy�
Söderholm

USA intresserat av  
det svenska  
busskonceptet
■■ Utvecklingen av tung rädd-

ning i Sandö har spritt sig och 
i slutet av maj åker Yvonne 
Näsman till Washington för 
att berätta om arbetet.

Inbjudan kommer från det 
så kallade SRR-klustret (Sa-
fety and Rescue Region) där 
MSB i Sandö är engagerat. 

SSR är ett regionalt samar-
bete mellan företag, organi-
sationer och myndigheter i 
Västernorrland och Jämtland 
inom risk/krishantering, sä-
kerhet och räddning.

– Sandös busskraschkon-
cept är ett framgångsrikt ex-
empel på samverkan mellan 
forskning, myndighet och 
företag och som tar fram en 
produkt, säger projektleda-
ren Anneli Kuusisto vid Läns-
styrelsen Västernorrland.
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En�bra�utbildning�–�om�än�
resursknapp�–�men�det�ut-
bildas�för�många�brandmän.

SMO-eleverna�som�läm-
nar�Sandö�går�en�tuff�ar-
betsmarknad�till�mötes.

■■ Eleverna i SMO 11 gör sin sis-
ta termin på Sandö och har lek-
tion i tung räddning en snålkall 
dag i påskveckan. De instrueras 
av lärarna Rolf Nordh och Mari 
Hällerstrand.

Efteråt äter gruppen lunch 
tillsammans i det gemensam-
ma köket på elevboendet. Efter 
en vattenskada är golvet i en-
trén uppbrutet och byggfläktar 
står på för att torka upp.

Under slutet av terminen kon-
kurrerar utbildningen med 
jobbtester hos räddningstjäns-
terna.

– Kontakten mellan rädd-
ningstjänsten och skolan känns 
skev just nu. Testerna krockar 
med viktiga kurser, men för att 
få ett jobb måste vi åka på tes-
ter, säger Camilla Nilsson.

Dessutom har räddningstjäns-
terna introduktionsveckor sis-
ta veckorna på skolan. Många 
har varit på tester men fått ne-
gativa besked. Någon uppskat-
tar att kanske hälften i klassen 
fått ett sommarjobb. Fast an-
ställning räknar nästan ingen 
med att få direkt.

– Vi är sanslöst många som 
söker jobb, det är nästan löj-
ligt. Det verkar som MSB inte 
har någon koll på hur många 
som får jobb. Den uppföljning-
en verkar väldigt konstig, säger 
Anders Narling.

– Det är väldigt dåligt med 

heltidsjobb. Du måste näs-
tan få ett sommarjobb och se-
dan ha tur att det kommer ett 
långtidsvik. Inom ett par, tre år 
finns det knapp några öppning-
ar alls, säger Emma Johansson.

De är generellt nöjda med ut-
bildningen men tycker att det 

är brist på resurser, både mate-
riellt och lärarmässigt.

– Lärarna är för få och en del 
kommer att gå in i väggen om de 
fortsätter att vara så engagera-
de, säger Anders Narling.

– Man vill gärna klippa en 
bil själv och då behövs ju 30 bi-
lar för klassen. Det finns ju in-
te en chans. Kan jämföra med 
distansutbildningen, de får tre 
bilar per grupp och vi får en bil 
per grupp, säger Emma Johans-
son.

Ett påtagligt problem är att ut-
bildningen och landets rädd-
ningstjänster inte går i takt. 

– Räddningstjänsterna job-
bar inte riktigt som skolan 
fungerar och det upptäcker 
eleverna under sin Lia. Då re-
sonerar många så att då behö-
ver vi inte läsa eftersom vi ändå 

inte kommer att jobba med det, 
säger Anders Narling.

Många elever tycker då att 
utbildningen borde kunna kor-
tas ner för att göra den snab-
bare.

– Jo, det kan vi göra om vi ska 
jobba som den klassiska brand-
mannen gjorde, men inte om 
vi ska gå vidare och ha kunska-
perna för det som komma skall. 
Det är bra att att ha blicken rik-
tad mot framtiden, att vi får li-
te mer än det som behövs, säger 
Anders Narling, som inte låter 
sig nedslås av jobbutsikterna.

– Jag ska ha ett jobb, så är det 
bara. Får se hur länge jag får 
kämpa med det, men jag ska ha 
ett jobb, jag ska ha en fast an-
ställning.

GUNNO IVANSSON

Tuff�arbetsmarknad��
för�SMO-eleverna

Hård konkurrens
”Vi är sanslöst många 
som söker jobb, det 
är nästan löjligt. Det 
verkar som MSB inte 
har någon koll på hur 
många som får jobb”
Anders Narling, SMO-elev Sandö

Robert�Milbris,�Stockholm,�Emma-Clara�Stenius,�Kalmar,�Emma�Johansson,�Åkersberga,�Fredrik,�Mauritzson,�Sandviken,�Sara�Stenberg,�Gällivare,�Olle�Israelsson,�Ödes-
hög�och�Anders�Narling,�Sandö�gör�sin�sista�termin�i�SMO-utbildningen�i�Sandö. FOTO: GUNNO IVANSSON
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–�Det�ska�bara�bli�
politiskt�korrekt
■■ Kritik mot översyn av fyskrav för brandmän

REVINGE
MSB�ser�över�rimliga�fyskrav�
vid�rekrytering�av�brand-
män.

Lasse�Carlsson,�idrottslä-
rare�i�Revinge,�är�dock�inte�
med�i�referensgruppen.

–�Jag�har�känslan�att�det�
bara�ska�bli�politiskt�kor-
rekt,�säger�han.

FYSTESTER

■■ Lasse Carlsson är den ende 
i MSB som utbildar testledare 
till räddningstjänsten.

Men när myndigheten ser 
över fyskraven tillfrågades han 
aldrig att medverka i referens-
gruppen.

– Jag har drivit de här frå-
gorna i många år och hade sett 
fram emot att få vara med. Men 
dåvarande verksamhetschefer i 
Sandö och Revinge förhörde sig 
inte ens i organisationen, säger 
Carlsson och fortsätter:

– Det är beklagligt att det inte 
finns en representant från var-
je skola i referensgruppen, som 
kan följa med processens gång 
och sen ta vara på resultatet 
och föra ut det på SMO–utbild-
ningen. Det är trots allt vi som 
lever i verkligheten och möter 
både SMO–elever och blivan-
de arbetsgivare från räddnings-
tjänsterna.

När Räddningsverk�et genom-
förde studien Brandmannens 
fysiska förmåga tillsammans 
med testinstitutet Winternet i 
Boden handlade det om att den 
fysiska ansträngningen vid ett 
antal typinsatser, exempelvis 
skogsbrand, rökdykning och 
håltagning vid trafikolycka, 
översattes till motsvarande an-

strängning i roddmaskin, löp-
spåret eller under skivstången.

Det som nu ska göras i över-
synen är att finna gränsdrag-
ningen för hur snabbt de olika 
fystesterna, och därmed rädd-
ningsinsatserna, ska ske.

– Winternet kommer med 
all säkerhet att göra ett jättebra 
arbete, men de måste få rätt in-
gångsvärden från den av MSB 
utsedda styrgruppen och refe-
rensgruppen. Risken finns att 
det blir ett subjektivt tyckande 
om insatstider vid de simule-

rade typinsatserna som kanske 
inte är relevant.

Mångfaldsarbetet är viktigt 
inom MSB, men Lasse Carls-
son är rädd för att det slår ige-
nom för hårt i fyskraven.

– Det är känsligt att prata om, 
men jag är rädd att det kan bli 
för låga gränser och därmed 
kanske att studien inte upplevs 
trovärdig av räddningstjäns-
terna runt om i landet. Risken 
finns att det inte ens krävs en 
aktiv livsstil för att bli brand-

man. Mångfald är positivt, men 
ha inte för bråttom.
Vilka konsekvenser ser du om 
gränserna enligt din uppfatt-
ning sätts för lågt?

– Det blir arbetsgivaren som 
får leva med problemen. Det är 
risk att personalen får svårt att 
orka med jobbet, men det kan-
ske allvarligaste är risken för 
framtida överbelastningsska-
dor, eftersom brandmännen 
konsekvent belastas maximalt 
i olika arbetsmoment.

Ett ytterligare skäl som ang-

es för att man se över fyskraven 
är att den modell Räddnings-
verket en gång tog fram anses 
ha förväxlats med den så kall-
lade Storstadsmodellen som 
Stockholm, Göteborg och Mal-
mö står bakom.

Den verklighetsbilden har 
inte Lasse Carlsson.

– Jag har många kontakter 
med räddningstjänsterna och 
har aldrig hört att någon upp-
fattat att vi står bakom stor-
stadsmodellen.

PER LARSSON

■■ Håkan Axelsson, tillförordnad avdel-
ningschef för utbildning, övning och 
beredskap  på MSB, anser så här om 
Lasse Carlssons oro att gränserna sätts 
för lågt:

– En av de svåra uppgifterna är att 
sätta rimliga tidsramar på vad som är 
en normal räddningsinsats. Dagens 

subjektiva gränssättningar är ett tyd-
ligt tecken på detta. Projeketet har som 
syfte att minska dagens vida skillnader, 
men det finns givetvis en risk att nivå-
erna hamnar såväl för lågt som för högt.

Och om att Carlsson inte ingår i  refe-
rensgruppen:

– Störst fokus är på att hitta rimliga 

krav på insatsförmåga och insatstider. 
Det är därför viktigt att kommunerna 
som ska sätta dessa krav deltar i projek-
tet. Huruvida ytterligare personer ska 
delta beror främst på var vi vill att fokus 
ska ligga. Här handlar det i första hand 
om vilka krav man skall ställa på kom-
munens räddningstjänst, inte testerna 

i sig eller personalens träningsbehov 
för att befästa kondition. 

– Det är dessutom så att vi som pro-
jektägare inte väljer ut personer ut-
an låter respektive organisation utse 
lämpliga kandidater. 

Svar från MSB: ” Finns risk att nivåerna hamnar såväl för högt som för lågt”

Lasse�Carlsson,�idrottslärare�i�Revinge,�är�kritisk�mot�översynen�av�fyskraven.� FOTO: PER LARSSON
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REVINGE
Våga�prova�nytt.

Hans-Olof�Uhlman�tyck-
er�att�mer�kreativa�krafter�
måste�släppas�loss�på�MSBs�
skolor.

–�Vi�på�skolan�behöver�bli�
bättre�på�att�få�in�modern�
teknik�i�utbildningen,�säger�
han.

■■ Från att ha satsat stort på ut-
veckling av metod och teknik 
lades verksamheten mer eller 
mindre ner under Räddnings-
verkets sista år.

Nu ska det åter satsas på ut-
veckling och verksamheten 
ska ske på skolorna. Dock i nå-
got blygsam skala, Revinge och 
Sandö har fem miljoner varde-
ra att spendera i år.

Hans-Olof Uhlman är ut-
vecklingsansvarig i Revinge och 
tycker det är MSBs skyldighet 
att ge svensk räddningstjänst 
influenser.

Tekniken finns, konstaterar 
han, det handlar om att få bran-
schen att använda den.

– Finns det någon snickare i 
dag som inte använder skruv-
dragare? Men brandmän ska 
helst vara skitiga och trötta 
även om det finns teknik som 
låter dem slippa det. 

Insatser vid invändig släckning 
är ett exempel. I dag lär sig bli-
vande brandmän först att rök-
dyka, därefter får de kunskap 
om tekniska hjälpmedel.

– Våra lärare Lasse Nelson 
och Fredrik Johansson ifråga-
sätter vad vi sysslar med när 
det gäller rökdykarutbildning-
en. För att få in nya arbetsme-
toder från början vill de börja 
med ventilation och värmeka-
mera, därefter rökdyka.

När Hans-Olof Uhlman läs-
te förra numret av Tjugofyra7 
väckte en insändare hans in-
tresse. Två brandingenjörer i 

Storstockholm efterlyste bätt-
re kunskap om hur man leder 
en insats.

– Jag tror de har rätt och vi 
behöver mer av den responsen, 
den är jätteviktig. Vi har haft 
sånt fokus på SMO-utbildning-
en att vi kanske tappat lite koll 
på vad befälen behöver. Men 
jag har bett att man ska titta på 
utbildningen i ledning av rädd-
ningsinsats.

Uhlman ser båda frågorna 
som exempel på metod- och 
teknikutveckling.

– Det handlar om att förena 
forskning och utveckling med 

praktisk erfa-
renhet så att det 
kommer kurs-
deltagarna till-
godo. Ett annat 
exempel som 
kan leda vida-
re är att Stefan 
Särdqvist här 
på skolan arbe-
tar med olycks-

utredning.
Ska skolorna testa och ta fram 
ny arbetsmateriel?

– Det är uppdrag för sko-
lorna. Hur vi sköter det är av-
görande för hur bra det blir på 
larm.
Hans-Olof Uhlman nämner 
flera tänkbara utvecklingsom-
råden:

l samarbete med sjukvård 
vid trafikolyckor

l få in mer förebyggande 
kunskap hos utryckningsper-
sonal så att de kan läsa och för-
stå en byggnad bättre

l generellt satsa mer på mo-
dern teknik
Kan man då räkna med genom-
slag för de arbetssätt som kan 
komma fram?

– Vi släpper ut 250 studeran-
de från SMO-utbildningen var-
je år. Visst finns det möjligheter 
till genomslag, bara vi bestäm-
mer oss för vad vi ska satsa på.
Är något område prioriterat?

– Nej, men vi ska lyssna på vå-
ra lärare och våga gå andra vä-
gar. Just nu handlar det om att 
komma igång.

Bland idéerna finns också en 
förhoppning om att få till en lo-
kal där experiment kan göras.
Finns resurserna personellt?

– Det handlar om att frigöra 
kompetens. Vi har räknat fram 
att vi bedriver fem gånger så 
mycket utbildning per anställd 
i dag jämfört med för åtta-nio 
år sedan. Vi måste ta tillbaka 
lite av den tiden till utveckling.

PER LARSSON

REVINGE
20�elever�från�universitetet�
i�Luleå�packade�och�flyttade�
till�Skåne.

Svensk�räddningstjänst�
får�snart�en�bredare�rekryte-
ringsbas.

■■ Brandingenjörsutbildning-
en har sedan 80-talet endast 
bedrivits på Lunds tekniska 
högskola. För några år sedan 
startades utbildning även i Lu-
leå och nu har den första av-
gångsklassen från norr klivit 
vidare för påbyggnadsår i Re-
vinge.

– Vi är 15 stycken som är kvar 
sedan den ursprungliga klassen 
första året i Luleå, berättar Ka-
tarina Lindén, Falun.

Tjugofyra7 träffar Katarina, 
Christoffer Hultqvist, Umeå, 
Anna-Sara Sandin och Erik 
Lundström, båda Stockholm, 
under en rast i Revinge.

De tvekade aldrig att läsa på-
byggnadsåret i räddningstjänst 
för brandingenjörer, Rub, Re-
vinge efter 3,5 år i Luleå.

– Vi bestämde oss för det här 
året ganska tidigt. Och vi valde 
inte utbildningen för att den är 
bra att ha, utan för att vi vill till 

räddningstjänsten. Efter 3,5 år i 
föreläsningssalar är det ganska 
skönt att varva teori med prak-
tik, säger Anna-Sara Sandin.

26 elever gick� ut i Luleå i hös-
tas, 20 följde med till Revinge 
och 15 av dem har alltså hållit 
samman hela vägen.

När året är slut ska de ut på 
arbetsmarknaden.

– Jag tror de flesta så smått 
börjat kika efter jobb, säger 
Christoffer Hultqvist.

Branding-
enjörer har of-
ta blivit rekry-
terade innan 
de tagit exa-
men. När för-
sta hela klas-
sen från Luleå 
tar examen blir 

det plötsligt fler som slåss om 
jobben. Just nu läser 48 elever 
in räddningstjänståret på Re-
vinge, det är grovt sett en för-
dubbling jämfört med tidigare.

– Jag tycker det känns som 
marknaden börjar mättas, är 
glad att jag inte börjar utbild-
ningen nu, säger Erik Lund-
ström.
Är det då någon skillnad på ut-
bildningarna i Luleå och Lund?

– Jag kände inte att vi hade 
olika ingångsvärden när kur-
sen började, säger Christoffer 
Hultqvist.

Jimmie Ask är programan-
svarig för Rub-utbildningen på 
Revinge. Han konstaterar att 

eventuell skillnad som finns i 
utbildningarna handlar om ny-
anser och bara ger mer diskus-
sioner och erfarenheter.

– Olika influenser kommer 
att märkas mer när efter prak-
tiken vid olika räddningstjäns-
ter. Men när studenterna slu-
tar här tror jag inte vi kommer 
att märka någon skillnad på om 
de läst i Luleå eller Lund, säger 
Jimmie Ask.

PER LARSSON

Vill�se�mer�modern�teknik
■■ – MSBs utbildningar måste bli ledande i utvecklingen

Första Luleå-ingenjörerna i Revinge

Testa nytt
”Vi ska lyssna på våra 
lärare och våga gå an
dra vägar”
Hans-Olov Uhlman, utvecklingschef 
Revinge

Katarina�Lindén,�Erik�Lundström,�Anna-Sara�Sandin�och�Christoffer�Hultqvist�tillhör�första�årskullen�brandingenjörer�från�Luleå�som�lä-
ser�påbyggnadsår�i�Revinge. FOTO: PER LARSSON

Jimmie�Ask

Hans-Olof��
Uhlman
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REVINGE
Sverige�och�Storbritannien�
lär�hjälparbetare�att�sam-
arbeta�och�förstå�varandras�
kompetenser.

■■ – Ett lyckat samarbete med 
MSB som vi vill fortsätta att ut-
veckla, säger Mike McCarthy, 
lärare på brittiska räddnings-
skolan i Moreton-in-Marsh.

Under en hjälpinsats trängs 
olika kompetenser. Där kan fin-
nas sök- och räddningsstyrkor, 
logistiker, experter på vatten-
rening och mycket mer.

EU vill utveckla hjälpinsat-
serna genom att dessa kompe-
tenser lär sig mer om varandra.

– Det handlar om att förstå 
sammanhanget och då även 
hur EU-mekanismen fungerar, 
säger Peter Holmström, kurs-
ansvarig på Revinge.

Medlemsländerna erbjöds 

lägga bud på utbildningen. Sve-
rige och Storbritannien sökte 
tillsammans, sannolikt ett plus 
i kanten när samarbete är led-
stjärnan, och fick ansvar för sju 
kurser. Sedan dess har det varit 
många resor över Nordsjön.

– Vi har erfarenhet från 
många områden, men inte från 
EU. Så MSB har varit ledande i 
att planera arbetet, säger Mike 
McCarthy.

Den första k�ursen genomför-
des i höstas. Revinge och More-
ton-in-Marsh, som ligger utan-
för Birmingham, genomför tre 
kurser vardera. Den sjunde är 
förlagd till Barcelona.

Under vårens kurs i Revinge 
var 21 deltagare på plats. De ha-
de kompetenser inom sju olika 
områden och representerade 
ett tiotal länder. En av deltagar-
na var Hilmar Mar Adalsteins-

son, Island, som nyligen kom-
mit hem från sök- och rädd-
ningsarbete på Haiti.

– Kursen ger en inblick i 
verkligheten, bättre än jag för-
väntat mig. Nyttig framförallt 
om du väntar på att åka på din 
första insats, tyckte han.

EU tycks också vara nöjt med 
kurserna. Efter att ha besökt 
utbildningen har beslut tagits 
att det svensk-brittiska samar-
betet får genomföra ytterligare 
två kursomgångar.

– Det innebär tio-tolv kurser 
till, säger Peter Holmström.

Mike McCarthy vill utveckla 
samarbetet med MSB, oavsett 
uppdrag från EU:

– Det vidgar vyerna. Vi lär 
oss också genom kurserna och 
dessutom kommer mycket fo-
kus i framtiden att ligga på sam-
arbete.
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REVINGE
70�mil�till�övningsfältet�av-
skräcker�inte.

Förra�året�åkte�över�1�500�
holländare�till�Revinge�för�
att�bli�bättre�brandmän.

■■ – Hemma kan vi bara öva i 
två dagar, sen har man liksom 
gjort övningsfältet, säger Ruud 
Bakker, utbildningsansvarig i 
Twente-regionen.

Bengt-Arne Albertsson på 
Revinge har räknat ut att 5 000 
personer kommer i kontakt 
med skolan under ett år, när-
mare en tredjedel är alltså hol-
ländare.

– De vill gärna återskapa 
olyckor de haft, och med viss 
modifikation kan vi det, säger 
Albertsson.

Av tradition åkte holländar-
na över kanalen till England 
och övade. Men så stötte en 
brandman från Twente på Jan 
Tapani, lärare i Revinge, vil-
ket resulterade i första kursen 
2001.

I dag lägger holländsk rädd-
ningstjänst 20 miljoner kronor 
om året i Revinge. Ruud Bak-
ker satsar en fjärdedel av sin 

utbildningsbudget för Twente-
regionen på utbildning i Sve-
rige.

Holländarna är en vecka i 
stöten i Revinge. Det är en del 
av brandmännens grundut-
bildning. Veckan är intensiv 
med fyra-åtta övningar per dag.

– I början kom de hit mest 
för att få känna på riktig värme, 
nu är det mer ”hjälp oss att bli 
bättre”, säger Bengt-Arne Al-
bertsson.

Det handlar om brandför-
lopp, ventilation, IR-teknik, 
strålförarteknik med mera. 
Skolan lägger upp övningarna, 

både svenskar och holländare 
är instruktörer.

Ruud Bakker tillbringar sju 
veckor om året i Revinge. Den 
här vårövningen har han med 
sig personal från sex brandsta-
tioner.

– För oss är det framförallt 
viktigt att öva invändig släck-
ning med högtryck, säger Ruud 
Bakker.
Vad lär ni av svensk räddnings-
tjänst?

– Ventilation, hur elden be-
ter sig och hur man ska hante-
ra den. 

PER LARSSON

Brittisk�skola�vill�utveckla�
samarbete�efter�EU-kurs

Nye�chefen�vill�
bredda�utbildningen
REVINGE
Utbildningen�kan�breddas,�
Revinge�bli�mer�än�en�rädd-
ningsskola.

Det�anser�nye�chefen�på�
skolan,�Mats�Ingelström.

■■ Han gjorde entré på Re-
vinge 1 februari och håller 
fortfarande på att sätta sig in 
i verksamheten. Men utveck-
lingsmöjligheter har Mats 
Ingelström redan noterat.

– Både jag och medarbetar-
na har mycket tankar och vi 
står inför intressanta utma-
ningar. Men primärt handlar 
det om att vi utifrån de direk-
tiv som ges ska göra en redan 
mycket bra verksamhet ännu 
bättre, säger han.

Mats Ingelström, 49, har 
jobbat inom skolans värld allt 
sedan tog examen från lärar-
utbildningen i Malmö. Se-
dan 1994 har han varit rektor, 
skolchef eller gymnasiechef, 
senast för en friskola Malmö.

Han konstaterar att Re-
vinge fortfarande i mycket är 
en räddningsskola.

– Nu är vi MSB. Räddnings-
verket var givetvis störst av de 
gamla myndigheterna, men 
jag vill se att vi får in utbild-
ningar från de andra myndig-
hetsdelarna också.
Kräver en sådan breddning 
av utbudet nya lärarkompe-
tenser?

– Ja, det kräver nyrekryte-
ring. Samtidigt vill jag säga att 
vi har mycket hög kompetens 
på vår personal, men det går 
att vässa den ännu mer.

Genom alla år har det alltid 
diskuterats vilka utbildning-
ar myndighetens skolor ska 
ägna sig åt. Så även nu. En 
utredning om Revinges och 
Sandös framtida inriktning-
ar pågår.

– Jag tror på att vi kan göra 
mer och vi kommer inom kort 
att presentera ett antal idéer. 
Men givetvis är de beslut som 
kommer från regeringen eller 

myndighetsledningen de som 
vi har att följa.
Inom vilka områden kan du 
se nya möjligheter?

– Jag tror att uniformsyr-
ken kommer att samarbeta 
mer i framtiden eftersom ho-
ten blir mer komplexa. Det 
kan leda till nya utbildningar. 
Vi ser också en tätare samver-
kan med universitet och hög-
skolor samt näringslivet som 
mycket viktiga.

– Jag tror också vi ska kopp-
la oss närmare MSBs avdel-
ningar, exempelvis de för 
samordning och insats och 
övningar. Utbildningar och 
övningar inom bland annat 
kem- och kärnenergi kommer 
sannolikt att öka.
Har Revinge kapacitet att 
öka utbildningen?

– Med lite omprioritering-
ar kan vi göra det. Hur mycket 
kan jag ännu inte säga

SRTC (Swedish Rescue 
Training Centre) som nume-
ra driver Hasslums övnings-
område i Skövde, har begärt 
in offerter, avtal och kundre-
gister från utbildningar som 
MSB säljer.

– Jag känner igen det från 
när det ”vanliga” skolväsen-
det avreglerades. Friskolor 
kunde begära ut allt som tagit 
oss i offentliga sektorn åratal 
att ta fram och sedan använda 
det man önskade. Men så är 
det. Om vi ska konkurrera ska 
det vara med att vi är bäst och 
inte genom driftsformen. Vi 
har så hög kompetens att jag 
är övertygad om att vi hävdar 
oss väl även på en avreglerad 
marknad.

Revinge arrangerar ut-
bildningar för EU, FN och 
holländsk räddningstjänst, 
svenska företag och kommu-
ner. 
Hur mycket utbildning kan 
eller ska säljas?

– Den frågan vill jag svara 
på då jag jobbat här lite läng-
re tid.

PER LARSSON

Mats�Ingelström,�färsk�chef�i�Revinge,�vill�att�anläggningen�ska�
bli�mer�än�en�räddningsskola. FOTO: PER LARSSON

Övningsfältet 
lockar holländare
■■ 1 500 till Revinge varje år

Brandmän�från�Twente�övar�i�Revinge. FOTO: PER LARSSON
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ERFARENHETER
datorbrand

Många typer av laddnings-
bara batterier blir mycket 

varma när de laddas eller belas-
tas. Se till att datorn står på ett 
hårt underlag och att dess venti-
lation inte hindras av papper, tyg 
eller andra mjuka material. 

VAD?
Brand�i�bärbar�dator.

VARFÖR?
Överhettade�batterier.�

■■ För ett par år sedan slog poli-
sen larm i media om en bärbar 
dator som orsakade en brand i 
en bostad i Växjötrakten.  

Datorn stod på laddning på 
en fotpall av tyg. Ovanpå den 
låg en hopvikt filt. Mitt i natten 
uppstod en brand. 

Lyckligtvis vaknade den bo-
ende och kunde ta sig ut. En ut-
redning visar att branden upp-
stått genom att de laddnings-
bara litiumbatterierna blivit 
överhettade. 

Händelsen fick� stor uppmärk-
samhet framför allt i USA. Or-
saken var att det ungefär sam-
tidigt inträffade en brand i en 
bärbar dator som stod upp-
ställd på ett podium i en sam-
lingssal i USA. 

I salen satt flera hundra åhö-
rare som lyssnade på ett före-
drag. Datorn som var ansluten 
till nätet började plötsligt att 
brinna med höga lågor. Lyck-
ligtvis grep säkerhetspersonal 
in och släckte branden men 
många av åhörarna hann filma 
tillbudet med sina telefoner. 

Bilderna visades sedan på 

TV-stationer över hela konti-
nenten och det blev en närmast 
hysterisk rädsla för att bärbara 
datorer kunde ta eld. Sedan yt-
terligare två liknande bränder 
rapporterats i USA tvingades 
tillverkaren Sony att återkalla 
alla de laddningsbara litium-
batterier som de levererat till 
datortillverkare över hela värl-
den. Det innebar en kostnad av 
flera miljarder kronor.  

Tyvärr innebar återkallandet 
inte att alla batterier av den 
brandfarliga typen omedelbart 
försvann. 

Det finns i många olika mo-
deller av bärbara datorer i bruk 
och det är svårt att se vilken 
sorts batterier de innehåller. 
Dessutom är brandrisken inte 
så stor som många tror. 

Det är bara när kylningen av 
batteripacken hindras som den 
kan bli överhettad och ta eld. 
Men det är illa nog. En typisk 
sådan brand inträffade i Staf-
fanstorp i höstas. Den krävde 
fem människors liv. 

Den senaste branden i en dator 
inträffade i mellan-Sverige. En 
man som bodde i en lägenhet 
i ett flerfamiljshus hade ställt 
sin bärbara dator påslagen i 
en skinnklädd soffa i sitt kom-

binerade vardagsrum och sov-
rum. Lyckligtvis var han inte 
hemma när branden bröt ut.  

Av allt att döma fick batte-
ripacken för dålig kylning och 
blev överhettade. Batterierna 
exploderade och kastades iväg 
cirka tre meter där de brände 
djupa märken i parkettgolvet. 

Branden upptäcktes av en 
granne som slog larm. När 
brandmännen bröt sig in var 
branden kraftigt underven-
tilerad och hade börjat kväva 
sig själv. Skinnsoffan var upp-
bränd till ungefär en tredjedel 
och datorn låg delvis nersmält 
mitt bland resterna. 

Ungefär samtidigt kom äga-
ren till lägenheten hem och 
kunde bekräfta utrycknings-

personalens observation att 
datorn varit påslagen men in-
te nätansluten under branden.  

Eftersom det inte förelåg nå-
gon misstanke om brott avstod 
polisen från att utföra teknisk 
undersökning. Men kommu-
nens olycksutredare inledde 
genast en grundlig undersök-
ning som även inbegrep kon-
takter med datortillverkaren 
Fujitsu Siemens. 

Företaget informerade om 
att deras datorer inte innehöll 
batterier av den typ som blivit 
återkallade i hela världen. Nu 
uppstod en diskussion mellan 
tillverkaren, försäkringsbola-
get och utredaren om vem som 
skulle få undersöka datorn. 

Problemet löstes genom att 
den skickades till SKL i Linkö-
ping för en oberoende under-
sökning. 

I sitt svar uppgav de forensis-
ka ingenjörerna Conny Ohls-
son och Tomas Eriksson bland 
annat (SKL dnr 2010001608):

”Det brunna batteriet utgjor-
des av tolv stavformade celler 
som bestått av fyra seriekopp-
lade grupper, tre parallellkopp-
lade celler i varje grupp. Elva av 
cellerna synes ha större delen 
av innandömet kvar, men de 

är sannolikt brandskadade ef-
tersom de varit utsatta för hög 
brandvärme. Den tolfte cellen 
hade öppnat sig och dess elek-
trolyt hade brunnit upp, vilket 
torde ha skett med stor inten-
sitet. Att denna cell uppvisar 
dessa skador tyder på att nå-
got fel i den troligen har orsa-
kat branden. Dock kan det inte 
uteslutas att sådana skador kan 
uppstå sekundärt i batteriet om 
detta utsätts för en brand”.

I sin slutsats anför SKLs in-
genjörer att den beskrivna 
brandbilden tillsammans med 
skadorna på datorn och dess 
batteri talar för att branden 
startat i datorn och mest troligt 
i dess batteri .

Artikeln bygger på en rapport 
av Thomas Reichert, Mälarda-
lens Brand- och Räddningsför-
bund.

Ny�brand�i�bärbar�dator

En�bärbar�dator�har�brunnit�
igen,�sannolikt�var�batterierna�
överhettade.
� FOTO: THOMAS REICHERT

Förra�sommaren�dog�fem�personer�efter�brand�i�en�bärbar�dator.�Nu�har�ännu�en�brand�inträffat.�Även�denna�gång�är�det�överhettade�batterier�och�att�datorn�stått�på�lätt-
tandändligt�underlag�som�ligger�bakom.� FOTO: PER LARSSON
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Ulf Erlandsson, brandingenjör, 
medverkar under Erfarenheter 

med sammanfattningar av rappor-
ter ur MSBs brand- och olycksutre-

darprogram. 
Erlandsson tar gärna emot syn-

punkter och tips.

KONTAKT

Ulf Erlandsson
tel 070-542 92 51

epost: ulf.erlandsson@msb.se

VAD?
Hyreshusbrand.

VARFÖR?
Mindre�brand�återantände.

■■ Nu har det hänt igen: En 
brand som räddningstjänsten 
trodde var släckt tog sig igen 
och vållade ytterligare stora 
skador!

Det började med en nattlig 
brand i en lägenhet på översta 
våningen i ett flerfamiljshus. 
Trolig brandorsak var sängrök-
ning. En rökförgiftad kvinna 
fördes till sjukhus i ambulans. 

En delvis förkolnad mad-
rass släcktes av och ställdes 
ut på en balkong. Innan rädd-
ningstjänsten lämnade platsen 
duschade de av madrassen och 
undersökte den noga med hjälp 
av en värmekamera. Ansvaret 
för bevakning överlämnades 
skriftligen till en representant 
för fastighetsägaren. 

Men det hjälpte inte. Några 
timmar senare var det dags för 
ett nytt larm till samma adress. 
Madrassen hade fattat eld igen. 
Branden hade spridit sig upp 
mot hustaket och snart stod 
hela vinden i lågor.

Enligt statistik från MSB in-

träffar så kallad återantänd-
ning efter bränder i byggnader 
i genomsnitt ungefär 100 gång-
er varje år i Sverige. 

Det innebär att nästan en 
procent av alla bränder i bygg-
nader blossar upp igen sedan 
räddningstjänsten lämnat plat-
sen. 

Det är en skrämmande hög 
siffra som bygger på räddnings-
tjänstens egna uppgifter. Dess-
utom tenderar den att öka.

När räddningstjänstens per-
sonal har bekämpat en brand 
och bedömer att den är släckt 
har de möjlighet att överlämna 
ansvaret för tillsynen till fast-
ighetsägaren. Detta sker oftast 
genom att men fyller i en sär-
skild blankett. 

Fastighetsägaren, eller re-
presentant för denne, förbin-
der sig att bevaka så att bran-
den inte tar sig igen. Ibland 
lämnar räddningstjänsten kvar 
en trycksatt slang eller andra 
släckredskap. 

Om branden blossar upp ska 
räddningstjänsten naturligtvis 
genast återkallas. 

Oavsett vem som har brustit 

kommer kritik alltid att riktas 
mot räddningstjänsten. 

Allmänheten (och media) 
har svårt att förstå att en myn-
dighet som under det akuta lä-
get har i princip oinskränkt 
makt över verksamheten plöts-
ligt bara kan lämna över ansva-
ret till en person som drabbats 
av skadan. 

Om alla som arbetar med 
skydd mot brand vill undvika 
att få sitt goda rykte naggat i 
kanten krävs en skärpning och 
att större ansvar tas för kon-
troll och efterbevakning av de 
bränder som bekämpas. 

Det handlar inte bara om att 
spara pengar i räddningstjäns-
tens budget, utan även om yr-
kesstolthet och heder.  

Genom brand- och olycksun-
dersökningarna har vi funnit 
många rapporter som visar att 
man i samband med eftersläck-
ning missat pyrande brandhär-
dar trots att man använt en vär-
mekamera. Inte för att det var 
fel på kameran. Men den kräver 
att operatören är väl övad och 
har kännedom om dess förde-
lar och svagheter.

ULF ERLANDSSON

VAD?
Hyreshusbrand.

VARFÖR?
Solstrålar�i�spegel.

■■ Några av de boende i ett 
större flerfamiljshus obser-
verade en eftermiddag i våras 
att en brandvarnare tjöt nå-
gonstans i fastigheten. 

Räddningstjänsten larma-
des och kunde snabbt kon-
statera att ljudet kom från en 
lägenhet på bottenvåningen. 
Eftersom ingen öppnade när 
de ringde på beslöt de att for-
cera dörren med våld. 

I bostadens vardagsrum 
upptäckte de en pyrande 
brand i en fåtölj som var pla-
cerad i ett hörn innanför ett 
fönster. 

Ryggstödet och sitsen var 
genombrända men branden 
hade inte spridit sig till res-
ten av möblemanget. Fåtöl-
jen bars ut och släcktes med 
vatten. 

Nästa dag undersöktes hän-
delsen av brandförsvarets 
olycksutredare. Det visade 
sig att lägenhetsinnehava-
ren var bortrest och att ing-
en hade vistats i bostaden de 
närmast föregående dagarna. 

Lägenheten var väl i ord-
ning och det fanns inga teck-
en på att någon brukade röka 
där inne. Däremot upptäckte 
utredaren en ytlig brandska-
da på en soffkarm intill den 
plats där den brunna fåtöljen 
varit placerad. 

Ett annat tecken på vad 
som inträffat var en dubbel-
sidig upprätt badrumsspegel 
som stod på soffbordet mitt 
emot ett fönster. Spegelns 
konkava sida var riktad unge-
fär mot den plats där brand-
skadorna hade uppstått. 

Orsaken till branden var 
uppenbarligen att eftermid-
dagssolens strålar hade re-
flekterats i spegelns konka-
va sida. Genom jordens rota-
tion hade solstrålarna först 
bränt ett streck på soffan för 
att några minuter senare kon-
centrerats på fåtöljen vilken 
börjat brinna.  

Artikeln bygger på en rapport 
av Liisa Honkaranta , Stor-
stockholms Brandförsvar

–�ännu�en�återtändning�sedan�
räddningstjänsten�åkt�hem

Slarvig släckning

ERFARENHETER

…från�branden

1 Vid bränder i byggnader 
nattetid kan sirenen på ut-

ryckningsfordonen använ-
das för att väcka de sovande 
även om inte trafiksituatio-
nen kräver det.

2 Även små otätheter runt 
genomföringar i brand-

cellsbegränsande väggar 
och bjälklag kan skapa om-
fattande rökspridning. Alla 
fastighetsägare borde göra 
en ordentlig kontroll av sina 
objekt.

3 De boende som befann 
sig på balkongen uttryck-

te att de inte blev lugna ba-
ra för att räddningstjänsten 
kom till platsen. De kände sig 
trygga först när man avdela-
de brandpersonal som talade 
med dem.

3
VAD?
Hyreshusbrand.

VARFÖR?
Anlagd.

■■ En natt fick räddningstjänsten 
larm om att det brann på vinden 
till ett trevånings flerfamiljshus 
med sammanlagt 12 lägenheter. 

Vid framkomsten cirka fyra 
minuter senare kunde styrkan 
konstatera att det trängde ut rök 
från byggnadens takfot. Flera bo-
ende i utrymde spontant. 

Personalen från de första 
räddningsenheterna fick inrikta 
sig på att utrymma fastigheten. 
Höjdfordon användes.

Först när branden på vinden 
skulle släckas upptäckte rökdy-
karna att det också brann i en lä-
genhet på andra våningen. 

Dörren var olåst och brand-

männen kunde snabbt bekämpa 
tre olika brandhärdar i lägenhe-
ten. Stark lukt av bensin talade 
för att bränderna var anlagda.

Byggnaden var uppförd 1950 
med ytterväggar av betong samt 
bjälklag av betong mellan alla vå-
ningsplanen. Yttertak och vinds-
inredning var däremot av trä. På 
senare år hade fasaden tilläggs-
isolerats med mineralull som 
skyddades av plåt. 

Branden på vinden blev om-
fattande. Brandgaser spreds på 
flera ställen till underliggande 
lägenheter genom otätheter och 
genomföringar. Även fasaden 
bidrog genom brandspridning 
mellan plåten och stenullsisole-
ringen. 
Artikeln bygger på en rapport av 
Christian Falk, räddningstjäns-
ten Jönköping.

Utrymning vid nattbrand
ERFARENHETER

…från�branden

1 Brandtillbud på grund av att 
solstrålar reflekteras via en 

konkav spegel är inte så ovan-
liga. Lyckligtvis stannar det of-
tast vid ett tillbud.

2 Risken är störst vår och 
höst då solen står lågt och 

strålarna faller långt in i våra 
byggnader.

3 Leverantörer av denna typ 
av upprättstående konka-

va speglar borde alltid bifoga 
en tydlig informationstext som 
upplyser köparen om möjlig 
brandfara vid solreflektion.

3

Sol och spegel 
startade brand

Fler erfarenheter på www.tjugofyra7.se
■■ På vår hemsida finns fler artiklar om erfarenheter som inte varit publicerade i tidningen.

Badrumsspegeln�var�placerad�på�soffbordet�mitt�emot�ett�
fönster�där�solstrålarna�tittade�in.
� FOTO: LIISA HONKARANTA
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Framtidens räddningstjänst kr äver ny rekrytering
■■ Utbildningen var outstanding, men någonstans gick det fel

REKRYTERING

■■ Samhället ställer höga krav 
på framtidens brandman. Vi 
måste utveckla och bredda vårt 
uppdrag. Men för det krävs 
både en bredare kompetens 
och att vi rekryterar bredare. 
Det kommer inte räcka med 
att arbeta operativt – framti-
dens brandman måste också 
på olika sätt aktivt arbeta i hela 
olyckshanteringskedjan. Och 
för att klara det krävs både en 
bredare kompetens och en 
större mångfald.

Sverige har haft yrkesbrand-
kårer sedan slutet av 1800-ta-
let. Sedan 1950-talet har vi an-
sett oss ha världens bästa bygg-
nadstekniska brandskydd. Un-
der Räddningsverkets tid som 
myndighet (1986-2008) ut-

vecklades ett utbildningssys-
tem som är helt outstanding 
vad avser omfattning och ve-
tenskaplighet.

Men någonstans gick� det fel. 
Vi har idag alltför många döds-
bränder, alltför få hushåll har 
en fungerande brandvarnare 
och bara en bråkdel av befolk-
ningen vet hur man ska före-
bygga och agera vid brand. An-
lagda bränder ökar, framförallt 
i skolor, och hot och våld drab-
bar brandmän när de rycker ut.

2004 fick Sverige en ny lag-
stiftning på olycksområdet, 
Lagen om Skydd mot Olyckor 
(LSO). Det ger alla i räddnings-
tjänsten ett större och bredare 
uppdrag än tidigare. Förutom 
att genomföra skadehjälpan-
de insatser ska vi också kunna 
kommunicera, arbeta förebyg-

gande och analysera och lära 
av olyckor.

För att möta de nya kra-
ven infördes den tvååriga ef-
tergymnasiala utbildningen 
för brandmän (Skydd Mot 
Olyckor) i regi av Räddnings-
verket (numera Myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap). Ytterligare en målsätt-
ning med den nya utbildning-
en var att möjliggöra för alla 
att söka sig till yrket och locka 
människor med annan bak-
grund än den homogena grupp 
som traditionellt intresserat 
sig för brandmannayrket.

Nu sk�river vi 2010, fler än 1 500 
har examinerats i det nya ut-
bildningssystemet. Av dessa 
är bara en bråkdel kvinnor och 
nästan inga alls har invandrar-
bakgrund. Medan vi möter en 

helt annan och mer mångfa-
cetterad olycksbild. Vår förmå-
ga att möta denna förändring 
har därmed inte blivit bättre 
vad avser mångfaldsperspekti-
vet. Alla studier (nationellt och 
internationellt) pekar emeller-
tid på att större mångfald och 
jämställdhet ökar förmågan att 
skapa ett säkrare och tryggare 
samhälle.

Vi som företräder räddnings-
tjänsterna i Stockholms-, Gö-
teborgs- och Malmöområdet 
kan konstatera att SMO-ut-
bildningen utgör en flaskhals. 
Utbildningen har misslyckats 
med att attrahera den mång-
fald av människor som vi behö-
ver anställa för att bli moderna 
räddningstjänster som avspeg-
lar det samhälle vi verkar i.

Inte heller vi i räddnings-

tjänsten har lyckats i vår am-
bition att rekrytera kvinnor 
och personer med annan kul-
turell och språklig kompe-
tens. Därför har storstäder-
nas räddningstjänster gjort en 
gemensam översyn av dagens 
rekryteringskrav. Under en 
övergångsperiod kan vi tvingas 
rekrytera personer utan SMO-
bakgrund för att kunna lösa 
vårt uppdrag.

Då det sker är det dock vik-
tigt att räddningstjänsterna 
på olika vis försäkrar sig om 
att individerna kan tillgodo-
göra sig motsvarande kompe-
tens på annat vis. Det är inte 
SMO-utbildningen i sig vi har 
synpunkter på. Den är en för-
utsättning för att kunna arbeta 
med det breddade uppdraget.

För att kunna rekrytera rätt 
personer till brandmannayr-

Samhället�ställer�höga�krav�på�framtidens�brandman.��Det�krävs�en�bredare�kompetens�och�att�vi�rekryterar�bredare,�men�SMO-utbildningen�utgör�en�flaskhals.�Utbild-
ningen�har�misslyckats�med�att�attrahera�den�mångfald�av�människor�som�vi�behöver�anställa,�skriver�cheferna�för�landets�tre�största�räddningstjänster.
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KONKURRENSLAGEN

■■ Jag vill inleda med att tacka 
Lasse Rydstedt för en givande 
artikel och en levande debatt. 
Han inleder med att säga att 
jag missat en viktig vinkling, 
men han förklarar inte vilken 
vinkel det är jag har missat. I 
propositionen som var grun-
den för lagförändringen kon-
staterades att konkurrensen 
var snedvriden. Således har 
man från lagstiftarens håll 
konstaterat att det finns pro-
blem på marknaden, där tex 
kommuner, landsting och dy-
lika kan sätta lägre priser än 
vad som är skäligt, dvs under-
finansierade. 

Lasse verk�ar, om jag läser 
rätt, tycka att det är helt ok 
att räddningstjänsten säljer 
sina tjänster om priset är kor-
rekt för marknaden.  För det 
fall att den personal som är 
anställd av kommun, lands-
ting o dylika är ledig den ti-
den och jobbar för andra upp-
drag på fritiden, så är det gott 
nog. När man kontrollerar 
olika aktörer på marknaden 
så kan jag bara konstatera att 
jag ännu inte har sett någon 
offentliganställd som säljer 
tjänster på annan tid än ar-
betstid.

Det vill säga man tar ar-
betstid från sin skattefinan-
sierade verksamhet för att 
sälja på en konkurrensutsatt 
marknad. Jag har inga erfa-
renheter av Mora Kommun, 
men vet att så som jag har be-
skrivit går det till i vart fall i 
vissa större kommuner/stä-
der. Just detta användande 
av arbetstid som är skattefi-
nansierad är inte acceptabelt 
tycker lagstiftaren.

Lasse har rätt att det är 
kvaliteten som är avgöran-
de och där är vi ense. Jag kan 
bara se på det företag där jag 
arbetar att vi har den kom-
petens som behövs för de ut-
bildningar vi bedriver och är 
av myndigheter certifierade 
för. Jag kan inte se att lag-
stiftaren vill undanröja nå-
gon aktör pga sin kompetens, 
men klart är att den som är 
för stor skall inte få nyttja sin 
makt därigenom. 

Lagen om skydd mot olyck-
or är en mycket liten del av 
marknaden och hur en pri-
vat näringsidkare skall ris-
kera att falla på eget grepp då 

till motsats mot en skattefi-
nansierad sådan, förstår jag 
inte. Det verkar nästan som 
om Lasse antyder att de skat-
tefinansierade med sin stora 
kompetens får röja upp efter 
alla klåpare till privata nä-
ringsidkare.

Här bör vi sk�ilja på vad vi ta-
lar om och inte blanda ihop 
fel saker. Räddningstjänsten 
är en sak och den berörs inte 
av lagändringen, så det kan vi 
lämna därhän. Vad denna lag-
ändring syftar till är tex att de 
som är anställda inom rädd-
ningstjänsten på sin arbets-
tid ska vara medborgarna till 
handa via skattsedeln och ska 
inte konkurrera ut privata 
företag på av oss medborgare 
redan betald arbetstid.

Slutligen en kort kommen-
tar om detta med att hyra in 
brandmän motsvarande till 
privata företag. Jag kan bara 
tala för mitt bolag och vi har 
den kompetens som behövs, 
och jag hoppas att det blir 
en del av rättslig prövning 
även för de företag som hyr 
in brandmän ty dessa brand-
män hyr även dom ut sina 
tjänster på arbetstid, som är 
skattefinansierad, vilket är 
fel enligt lagstiftaren.

Den kommunala och stat-
liga verksamheten fyller en 
mycket viktig funktion i vårt 
samhälle och jag kan inte an-
nat än ge Lasse mitt stöd i 
hans viktiga arbete, dock ska 
hans och andras arbete inte 
finansieras via snedvriden 
konkurrens utan precis så 
som det är tänkt, via skatt-
sedeln. Det är detta som gör 
Sverige till det välfärdsland 
det ska vara.

JOHAN WESTMAN
Chefsjurist SSTC AB

REKRYTERING

■■ Det är enkelt för mig att 
svara på Jan Wiséns, Nils An-
dréassons och Per Widlunds 
utmaning:

Ja, vi vill vara med och re-
krytera framtidens brand-
man! 

Vi utvecklar därför mark-
nadsföringen av SMO-ut-
bildningen för att nå nya mål-
grupper och medverka till 
en modernare bild av brand-
mansyrket (eller vad vi nu i 
framtiden kommer att kalla 
det). Vi förändrar också ur-
valskriterierna så att tio pro-
cent av platserna fördelas till 
sökande med arbetslivserfar-
enhet (däremot omöjliggör 
lagstiftningen kvotering av 
underrepresenterade grup-
per, vilket ett antal rättsfall 
nyligen har tydliggjort).

Vi ser dessutom över SMO-
utbildningen för att säker-
ställa att utbildningen tillgo-
doser behoven och bidrar till 
målen.

Utöver satsningar på mark-
nadsföringen arbetar MSB 

även med 
långsiktiga 
åtgärder for-
mulerade i 
ett femårigt 
handlings-
program för 
ökad jäm-
ställdhet och 
mångfald.

Och vi medverkar natur-
ligtvis gärna i en bred sam-
verkan med alla de aktörer 
som skribenterna nämner, 
för att bidra till ökad mång-
fald inom räddningstjänsten. 
Det handlar bland annat om 
att gemensamt förändra och 
modernisera bilden av vad 
det innebär att vara brand-
man. 

I det sammanhanget ska det 
bli spännande att följa hur 
storstäderna praktiskt till-
lämpar den nya rekryterings-
principen, med en helhetsbe-
dömning av varje sökandes 
förmåga.

PIA HOLMSTRAND
T.f. chef för avdelningen för utbildning, 

övning och beredskap, MSB

Offentliganställda 
ska inte snedvrida 
konkurrensen

MSB svarar: Ja, 
vi vill vara med

Framtidens räddningstjänst kr äver ny rekrytering
■■ Utbildningen var outstanding, men någonstans gick det fel

ket har vi kommit fram till föl-
jande:
1. Kompetensk�raven ska mot-
svara de arbetsuppgifter 
brandmannen kommer att ha 
nu och i framtiden.
2. Kravprofilen ska motsvara 
kompetensbehovet hos den lo-
kala räddningstjänsten.
3. En helhetsbedömning ska 
göras av varje sökande som in-
begriper social, psykisk och fy-
sisk lämplighet.
4. Rek�ryteringsmodellen ska 
ha en basnivå och ett antal oli-
ka påbyggnadsdelar som kan 
anpassas efter kravprofilen vid 
rekryteringstillfället.

Något som disk�uteras flitigt 
både internt och externt är de 
fysiska testerna. Storstädernas 
räddningstjänster kommer att, 
i avvaktan på en vetenskap-

lig genomlysning av nivåerna, 
även fortsättningsvis använda 
sig av de fysiska urvalsmomen-
ten från tidigare storstadssam-
arbete. Men vi har beslutat att 
betrakta nivåerna som rikt-
värden och inte som absoluta 
gränser. Vi vill istället betona 
vikten av att göra en helhets-
bedömning av varje sökandes 
förmåga där resultatet av de fy-
siska testerna bedöms tillsam-
mans med övriga förmågor och 
kompetenser.

För att lyck�as rek�rytera fram-
tidens brandman måste vi nu 
kraftsamla på ett nationellt 
plan. Räddningstjänsterna 
måste samverka mer med var-
andra, med Sveriges Kommu-
ner och Landsting/Pacta, MSB, 
de fackliga organisationerna, 
branschföreningar och andra 

aktörer. Tillsammans och med 
riktade satsningar, kampanjer 
och insatser i en mängd olika 
sammanhang kan vi utveckla 
bilden av brandmannen hos 
allmänheten och nå ut och att-
rahera önskade individer att 
söka sig till SMO-utbildningen 
och till räddningstjänsterna. 

Vill ni vara med oss och re-
krytera framtidens brand-
män?

JAN WISÉN
Storstockholms Brandförsvar

NILS ANDRÉASSON
Räddningstjänsten Storgöteborg 

PER WIDLUNDH
Räddningstjänsten Syd

Pia�Holmstrand

Välkommen��
att�tycka�till!
■■ Alla är lika välkomna att 

delta i debatten. Men skriv 
kort, max 3 500 tecken (inkl 
mellanslag).
E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se
Postadress:
Min Åsikt, Tjugofyra7, L 255, 
651 81 Karlstad. 
Manusstopp för nästa nr: 
6 september.
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Annonsera i Tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området samhällsskydd 
och beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonse-
ra i.

Nästa nummer: Nr 7 kommer ut 22 september.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 1 september, fär-
digt manus senast 8 september.
Kontak�t: 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 42,2 mm; 2 spalter 88,4 mm; 
3 spalter 134,6 mm; 4 spalter 180,8 mm; 5 spalter 227 mm. 
Max höjd är 292 mm.

Svenskt�olycksförebyggan-
de�arbete�anses�hålla�hög�
standard�inom�arbetsliv�
och�trafik.�Men�i�hem-�och�
fritidsmiljöer�är�det�inte�li-
ka�effektivt.

■■ Det konstateras i rapporten 
”Från spik i foten till Ragna-
rök – MSBs rapport om olyck-
or och kriser 2009-2010”.

Ambitionen är att ge en hel-
hetsbild av olyckor och kriser i 
samhället.

Sett över hela hotskalan, 
från vardagsolyckan till kri-
sen, har antalet händelser 
minskat de senaste årtionde-
na. Det dominerande hotet för 
den enskilde är att råka ut för 
en olycka.

Varje år dör cirka 3 000 perso-
ner i olyckor, 100 000 läggs in 
på sjukhus 700 000 uppsöker 
en akutmottagning. 

De flesta olyckorna sker 
i hem- eller fritidsmiljö. De 
flesta större olyckorna i väg-
trafiken.

Antalet dödsfall i olyckor 
sjönk från 70-talet för att öka 
under 90-talet. Olyckor med 
fem eller fler döda har succes-
sivt minskat både vad gäller 
antal och omfattning.

Noteras från rapporten kan 
också:
■■ Behovet av fungerande 

samhällsviktig infrastruktur 
fortsätter öka. En händelse 
som kan ge stora spridnings-
effekter och allvarliga sam-
hällskonsekvenser är ett lång-
varigt el- och teleavbrott som 
berör ett större område eller 
flera verksamheter samtidigt.
■■ Inga framsteg kan redovisas 

under senaste decenniet när 
det gäller säkerheten för äld-
re. En förklaring som nämns 
är avsaknad av tydligt ansvar, 
mål och strategier i det före-
byggande arbetet.
■■ För krisberedskapen kon-

stateras brister i ledning, ope-
rativt och hos samhällsviktiga 
verksamheter i att motstå all-
varliga störningar. Det note-

ras att brister i elförsörjning, 
elektroniska kommunikatio-
ner och kommunalteknisk 
försörjning är allvarligt, efter-
som i princip all annan sam-
hällsviktig verksamhet är be-
roende av el och tele.
■■ Lagen om extraordinära 

händelser, som infördes 2003, 
ställer krav på att kommunala 
krisledningsnämnder. Dessa 
har sällan sammankallats. 
Kommunernas uppfattning 
om vad som är en extraordi-
när händelse skiljer sig.
■■ Svensk krisberedskap har 

utvecklats de senaste åren, 
bland annat när det gäller 
struktur och organisation. 
Samtidigt finns briser. Sam-
arbete kan effektiviseras, roll-
fördelning, ansvar och koor-
dination förbättras i gemen-
samma insatser.

I rapporten finns en sam-
manställning över samhälls-
trender. Rapporten publiceras 
i början av juni och kommer då 
även att finnas nedladdnings-
bar på www.msb.se

Nådde�hjälpen�fram?�Frå-
gan�ställs�i�studien�med�
samma�namn�där�den�psy-
kiska�och�sociala�delen�av�
kris-�och�katastrofberedska-
pen�granskats.

■■ Svaret blir både och. I vissa 
fall har stödet fungerat mycket 
bra, i andra fall inte.

Studien har gjorts av Cefam, 
Centrum för allmänmedicin, i 
Stockholms län.

Föremål för granskning är 
en större kommun i Stock-
holms län och hur den hantera-
de tsunamin och en bussolycka. 
Kommunens krisledning, per-
soner med både operativt och 
socialt ansvar samt drabbade 
intervjuas.

Vissa tycker kommunen 
skött sina uppgifter bra, andra 
är mindre nöjda. Skillnader i 
svar kan bero på skillnader i 
behov.

Dock konstateras i att arbe-
tet inte alltid följde kommu-
nens krisplaner. Under busso-
lyckan var det bara säkerhets-
samordnaren som utgick från 
kommunens planför allvarliga 
händelser, övriga som var ope-
rativt engagerade hänvisade till 
egna krisplaner och vanliga ar-
betssätt. 

Rekommendationer som ges 

är bland annat att det behövs 
anvisningar för när krisplanen 
ska aktiveras, verksamheters 
planer behöver vara samord-
nade, ledningsgruppen måste 
få återkoppling på effekter av 

åtgärder, stödinsatser måste 
vara behovsanpassade och ut-
lovade åtgärder till drabbade 
följas upp.

Vill du läsa mer finns rappor-
ten på www.cefam.se

Olycka större risk än  
kris för den enskilde

Beredskap vid tsunamin och olycka granskad

■■ Kan elrelaterade bränder ha 
samband med gamla elanlägg-
ningar?

Det ska Elsäkerhetsverket 
granska genom att få tillgång 
till brandutredningar från 
MSB.

Elbränder i fastigheter som 
är äldre än fyrtio år och som 

har en gammal typ av ledning-
ar är de som i första hand kom-
mer att analyseras.

Resultatet ska ge Elsäker-
hetsverket underlag för att ta 
ställning till om besiktnings-
krav bör införas på aktuella 
anläggningar. Om så är fallet 
krävs förändrad lagstiftning.

Elsäkerhetsverket granskar elbränder
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I�en�kris�drivs�nyheterna�så�
fort�att�vi�får�olika�informa-
tion.�Och�allt�mer�informa-
tion�styrs�av�läsarna.

Samtidigt�är�uppdatering-
en�på�myndigheters�hemsi-
dor�dålig,�där�existerar�inte�
någon�kriskommunikation.

■■ Det är några slutsatser i 
forskningsstudien ”Nätverk i 
krissituationer – information 
eller desinformation?” av Mi-
chael Karlsson, Karlstads uni-
versitet.

Karlsson har granskat nät-
journalistiken på Aftonbladet, 
Expressen, Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet under 
ett antal år.

2005 var läsarna i huvudsak 
just läsare. 2009 medverkar 
de i hög grad i produktionen. 
Från att ha fått delta i omröst-
ningar ombeds nu läsarna att 
kommentera artiklar, länka si-
na bloggar till nyheter, sprida 
nyheter till sociala medier och 
bidra med information och bil-
der.

– Det är en klar kursändring 

i den redaktionella hållning-
en gentemot läsarna, skriver 
Karlsson.

Han konstaterar också att 
det går allt snabbare på nätet. 
Nyheter presenteras ofta i ut-
kast för att senare byggas på, 
vilket medför risk för tvivelak-
tiga publiceringar.

– Innehållet blir av varieran-
de kvalitet och förändras kon-
tinuerligt utan förvarning eller 
förklaring.

Den nya influensan är ett ex-
empel. Under förra våren eska-
lerade nyhetsrapporteringen.

I studien laddade Karlsson 
ner nyhetssajterna samman-
lagt sex gånger varje dag och 
med fyra olika sajter var där-
med 24 nyhetsvinklingar per 
dag möjliga. 

Under den mest intensiva 
perioden var antalet nyhets-
vinklingar närmare 20 per dag. 
Det hände alltså mycket på si-
dorna. Om vi läsare bara ägnar 
en stund om dagen åt sidorna 
blir konsekvensen att vi har 
olika information om vad som 
är viktigt.

– Hög hastighet och oför-
utsägbar periodicitet innebär 
att nyhetssajter måste överva-
kas konstant under en krissi-
tuation, konstaterar Michael 
Karlsson.

Samtidigt noterar han att be-
rörda myndigheters och orga-
nisationers hemsidor inte är 
något större stöd för aktuell 
och relevant information.

– Med några få undantag var 
organisationerna dåliga på att 
använda sina sajter överhu-
vudtaget. När man använde 
dem var man sent ute och i re-
gel användes sidorna för att be-
rätta om de egna tjänsternas 
förträfflighet, vilka inte sällan 
var ifrågasatta.

– Studien indikerar att digi-
taliseringen av kriskommuni-
kation inte fått genomslag hos 
de aktörer som nyhetsmedier 
associerar med krisen.

Fotnot: Vill du läsa mer finns 
en populärversion av rapporten 
på www.msb.se/sv/Kunskaps-
bank/Forskning--studier/

Brandkåren Attunda 
söker 

Brandingenjör/Brandinspektör 
inom området Förhindra och Begränsa 

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda bedriver räddningstjänst i  
Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Sigtuna och  
Knivsta kommuner. Vi är ca 260 anställda som arbetar i en av de mest 
expansiva regionerna i Sverige. 
Vår vision är att tillsammans med kommunerna verka för att göra den 
skadefria kommunen möjlig.
Mer information om tjänsten och förutsättningar för ansökan hittar du  
på vår hemsida www.brandkaren-attunda.se

Kriskommunikation 
på nätet dålig hos 
myndigheter

Tjugofyra7�på�nätet�–�www.tjugofyra7.se
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Tidning utgiven av Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap

#06 MAJ 2010

Räddade liv som aldrig förr
KARLSKOGA Sjuksköterskan 
Karin Hugelius är van akuta 
insatser. Men i Haiti räddades liv i 
en omfattning hon aldrig varit med 
om tidigare.
■■ Ett dygn på ambulansen i Karlskoga, där 

Karin jobbar till vardags, är förvisso aldrig 
förutsägbart. Men de livräddande insatserna 
är trots allt inte dagligen återkommande.

I Haiti var hon med om att köra 120 patien-
ter under 45 dagar. 15 av utryckningarna be-
dömdes som direkt livsavgörande. Lika många 
i förlängningen livsavgörande, genom den 
vård som sattes in på sjukhus.

– Här hemma söker man vård när man är 
sjuk, i Haiti när man håller på att dö. Det är 
skillnaden.
Hur ofta räddar ni liv i Karlskoga?

– Det händer sällan. Här är jobbet enklare, 
här finns resurser och vi möter inte folk med 
en pistol i byxlinningen.

Karin hörde till den sjukvårdsstyrka som 
var en resurs för FN-personal i det läger som 

byggts upp i utkanten av Port-au-Prince. Men 
eftersom FN-folket sällan behövde vård stod 
läkaren, sjuksköterskan och ambulansen ofta 
sysslolös. Leif Isaksson och Olle Karlsson, som 
var första sjukvårdsstyrkan, föreslog därför att 
man skulle hjälpa den lokala sjukvården. 

Efter godkännande från Haitis hälsominis-
terie och FN fick man bedriva sjukvård i landet 
och blev en nyckelfunktion.

Karin Hugelius avlöste Leif Isaksson och 
jobbade under sin period på Haiti med läkar-
na Martin Wahl och Per Örtenwall.

Den svensk�a ambulansen visade sig vara den 
enda ambulansen värd namnet i huvudsta-
den. 

– De lokala fordon det stod ambulans på var 
begravningsbilar eller sjukhusets vaktmäste-
ribil fullastad med bråte.

Av FNs ambulansmärkta fordon var det ba-
ra den svenska som var utrustad för akutsjuk-
vård, den enda som kunde flytta patienter med 
respirator.

– Vi flyttade de som annars inte skulle över-
leva till ett ställe där de i alla fall fick en chans. 
I många fall överlevde de, i andra inte.

I det kaos som Haiti befann sig, hur var ar-
betssituationen?

– Det var bara en massa omöjliga saker som 
måste bli möjliga. Alla ljud och människor all-
deles inpå var man inte van, inte heller att det 
var varmt som attan. Normalt sett går man inte 
in i bastun när man jobbar, men det gjorde vi 
varje dag i Haiti.

–På ett annat sätt var det enkelt. Man hade 
sin väska, sin säng och sitt arbete. Det fanns 
inte så mycket annat att göra. Och det var nog 
tur, för arbetet krävde energi.

Karin Hugelius bloggade på Tjugofyra7.se. 
Hennes berättelser från vardagen i Haiti för-
medlade känslor och en närvaro som uppskat-
tades.

Ambulansinsatsen i Haiti är nu avslutad. 
Kontraktet med FN om sjukvårdsstyrka var på 
tre månader. Eftersom FN inte behöver resur-
sen för egen personal har kontraktet inte för-
längts, ambulansen skickas tillbaka till Sveri-
ge. Haitierna lär dock fortfarande behöva vård. 

PER LARSSON

Karin�Hugelius�har�erfarenhet�från�insatser�med�Räddningsverket�i�Thailand�och�Sudan.�Hon�vill�inte�jämföra�insatser,�men�konstaterar�att�hon�jobbade�mycket�mer�med�
akuta�åtgärder�i�Haiti.� FOTO: PER LARSSON

Perspektiv 
Här hemma sö
ker man vård 
när man är 
sjuk, i Haiti när 
man håller på 
att dö.
Karin Hugelius, 
 sjuksköterska


