
Vågar prata självmord
För några år sedan satt Conny Söderberg i en båt och väntade på att självmordsbenägna skulle hoppa. Numera försöker man ingripa innan 
det sker.  Foto: Erik MårtEnsson

�� För Conny Söderberg är det en självklarhet att uppgiften att rädda 
liv även innefattar de som vill släcka sina egna liv.

Han vill att vi vågar prata om självmord, klär av det från skuld och 
skam.

– Tycker vi det är okej i Sverige 2013 att folk hoppar från broar? Vi 
måste få igång den diskussionen. 

Blåljusmyndigheterna i Stockholm jobbar tillsammans aktivt vid 

hot om självmord. Först på plats försöker hindra personen att ta sitt 
sista beslut.

– Vårt mål när vi larmas är att förmå personen att välja livet. Under 
alla mina år har jag varit med och släpat ut en person från brand. Men 
jag har varit med och förhindrat ett tiotal självmordsförsök de senas-
te två åren. Jag tycker vi kan göra skillnad här och hjälpa människor 
till ett bättre liv.

Tre döda 
under  
utryckning
Trafikverket som 
utreder dödsolyck-
orna är kritiskt till 
att brandmän  slar-
var med bilbältet.
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När krisen på-
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rycka in.
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pinerna lyfte det 
första planet med 
katastrofhjälp från 
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  November månad 2013 kommer att 
gå till historien som en av de stormi-
gaste vi upplevt. 

Filippinerna drabbades av en av historiens 
värsta tyfoner. Nio miljoner människor drab-
bades, ofattbart många. Samtidigt har det in-
ternationella samfundet samlats för att dis-
kutera klimatförändringar, konsekvenser av 
miljöutsläpp och sambandet med de allt mer 
frekventa extrema vädertyper som drabbar 
oss världen över. Tyvärr har förhandlingar-
na även den här gången gått trögt, det är långt 
kvar till långsiktigt hållbara gemensamma 
lösningar.

ändå kämpar filippinska företrädare  på kli-
matkonferensen med tårar i ögonen för att 
kunna förmedla viljan att förbättra. Det som 
raserats ska inte bara återställas, utan åter-
ställas till något bättre, som borgmästaren i 
Alfred Romualdez i Tacloban ska ha uttryckt 
saken. 

Cyklonen Cleopatra på Sardinien skörda-
de minst 17 människors liv och ett skyfall på 
Rhodos drabbade ön oväntat plötsligt. Senare 
kommer debatten om man kunde ha gjort nå-
got annorlunda – varnat tidigare, byggt bätt-
re, evakuerat utsatta områden?

Ur ett nationellt svenskt perspektiv har vi 
blivit bättre förberedda för att kunna klara 
påfrestningar som kraftfulla stormar. Sedan 
stormen Gudrun inträffade för nästan tio år 
sedan har nya rutiner kommit på plats för ti-

dig varning. Samverkanskonferenserna, som 
var en ny metod när MSB bildades för fem år 
sedan, sköts nu i allt högre utsträckning ute 
på respektive ansvarig länsstyrelse, tillsam-
mans med regionala och lokala aktörer. Och 
Trafikverket kan numera ställa in tågen istäl-
let för att riskera att människor fastnar ute på 
strömlösa spår i stormen. Många människor 
tycks ha lyssnat på SMHI:s varningar och 
hållit sig inomhus när stormen Simone res-
pektive stormen Hilde slog till. 

Även på Europanivå är vi på väg att bli bätt-
re förberedda genom införandet av en ge-
mensam civilskyddslagstiftning. Idag finns 
också en EU-gemensam resurs dygnet runt 
för att bevaka händelser, skapa en gemensam 
lägesbild och förmedla hjälp före, under och 
efter katastrofer och olyckor.

Vid den internationella insatsen i Filip-
pinerna flyter samarbetet mellan MSB och 
svenska Försvarsmakten väl, i samspel med 
internationella aktörer, FN, olika hjälporga-
nisationer och filippinska myndigheter.

i november publicerade  Sveriges kommu-
ner och landsting årets Öppna jämförelser 
– Trygghet och säkerhet, som visar på en po-
sitiv utveckling när det gäller kommunernas 
säkerhetsarbete – men samtidigt finns det 
oerhört mycket mer att göra. Rapporten görs 
i nära samarbete mellan MSB och SKL för att 
lyfta fram goda exempel och inspirera kom-
munerna.

Två områden vill jag lyfta fram ur den som 
vi måste bli mycket bättre på. Det är dels att 
antalet fallolyckor fortsätter att öka. Det går 
att vända den utvecklingen genom ett syste-
matiskt och medvetet förebyggande arbete, 
främst med äldres säkerhet. Dels är det den 
känsliga frågan om självmord. I Öppna jäm-
förelser finns exempel på hur man även på 
det området kan vända utvecklingen genom 
god samverkan mellan olika aktörer och pro-
fessioner i samhället. 

Vi på MsB kan också utvecklas  i förhållan-
de till detta. Våra grundläggande utbildning-
ar kan utvecklas, vi kan förbättra inhämtning 
av uppgifter och statistik och vi kan förmedla 
fler exempel på samverkan för att förebygga 
suicidfall och olyckor. 

Insikten att den som räddas från att ta sitt 
liv vanligen inte upprepar försöket kanske 
kan vara en ögonöppnare för alla som hittar 
en medmänniska i nöd. Läs Öppna Jämfö-
relser!

Vi blir alltså lite bättre, bygger ett lite säk-
rare samhälle för varje år som går, men det 
innebär inte att vi kan slå oss till ro. Vi måste 
öka ansträngningarna ytterligare på alla ni-
våer för att förebygga och minska konsekven-
serna av olyckor, stormar och andra påfrest-
ningar. Och man kan börja med det lilla: För-
sta december är årets brandvarnardag – kolla 
dina brandvarnare! Och glöm inte att släcka 
julljusen!

Studera Öppna jämförelser! När det stormar kan man inte slå sig till ro

helena lindberg
generaldirektör, 
MSB

ledare

Vi måste bli 
mycket bättre 
på att  
förebygga  
fallolyckor och 
självmord
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fakta

Haiyan
�� 8 november drog orkanen 

Haiyan in över delar av filippi-
nerna med en vindhastighet på 
över 300 km/h, en av de kraf-
tigaste stormar någonsin som 
nått svept in över ett fastland.
�� 25 november uppgav fN 

dödssiffran till 5 235, 1 613 sak-
nade. upp emot tre miljoner 
människor beräknas ha förlorat 
sina hem.
�� Det internationella biståndet 

uppgår till cirka 1,6 miljarder kro-

nor. Sverige finns på sjätte plats 
bland givarländer och har ge-
nom Sida hittills bistått med 60 
miljoner kronor till insatser.
�� IHP (International humani-

tarian partnership), där Sverige 
är ordförandeland, har byggt tre 
basläger åt fN, varav MSB rekry-
terat tio personer. Delar av stöd-
styrkan har på plats samarbetat 
med uD i efterforskning av sak-
nade svenskar. Dessutom sex 
personer sekonderade till olika 
fN-organ.  

citatet

”Hade vi varit lika bra på 
att dela vattendunkarna? 
Låta grannfamiljen flytta 
in under min presenning?”
Ur insatsstyrkans blogg på Tjugofyra7.se

Direkt efter orkanen Hayi-
ans framfart startade ett 
massivt arbete på MSB.

Tre dagar efter katastro-
fen i Filippinerna lyfte det 
första planet med kata-
strofhjälp från Sverige. Någ-
ra dagar senare ytterligare 
två.

�� – Vi ska inte 
slå oss själ-
va för brös-
tet. Men den 
beredskap vi 
har, nätverket 
i IHP och sam-
arbetet med 
Försvarsmak-
ten och Sida; 
det har fungerat. Vi kan mobi-
lisera när det smäller till, sä-
ger Christian Di Schiena, biträ-
dande chef på enheten för in-
satser.

Lördag 9 november, dagen 
efter orkanens verkningar, var 

hektisk på MSB. Experter i per-
sonalpoolen kontaktades, re-
dan packad material i Kristi-
nehamn började plockas fram 
samtidigt som förfrågningar 
om hjälp trillade in.

– Vi försökte under helgen 
anlita kommersiella bolag, men 
tidigaste flygning vi kunde få 
var på onsdagen. Försvarsmak-
ten kunde flyga på måndagen.  

Hercules-planet lyfte från 
Örebro med materiel. En dag 
senare flög personalen regul-
järt och var på plats när mate-
rielen anlände.

– Den största utmaningen i 
sådana här situationer är logis-
tiken. Först att säkra flyg, sen se 
till att inte fastna i olika flask-
halsar, säger Di Schiena.

det kan sema panboon , in-
satschef i den svenska delen av 
IHP-styrkan, intyga. Orkanen 
tog många liv, förstörde ännu 
fler hem. I efterdyningarna 

handlar det om att vägar i bästa 
fall är svårframkomliga, el och 
vatten är en brist.

– Det har inte varit lättarbe-
tat. Det tar en timme att köra en 
mil mellan flygplatsen och cen-
trala Tacloban. Om det inte på-
går matdistribution, då tar det 
två och en halv timme, berättar 
Sema Panboon.

Första natten sov den svens-
ka styrkan på golvet i stadshu-
set. Dagen därpå blev de ut-
skickade av borgmästaren som 
ville använda sitt kontor.

– Han uppskattade att vi 
kommit, men behövde också 
arbeta.

För insatsstyrkan var för-
sta uppgiften att hitta en plats 
som kunde rymma ett basläger 
med tält för ett 40-tal personer, 
mindre kök och sanitetsutrym-
men. Det blev en tennisbana. 
Av betong.

– Vi fick borra hål för tält-
pinnarna. Man får vara uppfin-

ningsrik. Det svåra är alltid att 
etablera sig, hitta ett bra ställe. 
Vi valde att ta ett snabbt beslut 
och var beredda att korrigera 
oss om lokala myndigheter re-
agerat. Men vi fick vara kvar.

ihp-personalen  byggde baslä-
ger åt FN på tre orter. MSB har 
dessutom sekonderat ett antal 
personer till olika FN-organ 
och gett stöd till UD.

– Vi har fått otroligt många 
förfrågningar, säger Christian 
Di Schiena.

22 november hade MSB han-
terat 63 förfrågningar, nio ge-
nomförs och åtta har avslagits. 
Övriga är under planering. En 
förfrågning kan vara allt från 
att skicka över enklare utrust-
ning till hela insatsstyrkor.

– Glädjande är att vi också 
kunnat stötta Rädda Barnen 
och Läkare utan gränser med 
transporter och på tillbakare-
sor till Manila kunnat evaku-

era människor från drabbade 
områden.

Personalen som byggt bas-
lägren har nu i huvudsak åkt 
hem. Materielen är donerad 
och FN har tagit över driften. 

Men insatserna i Filippiner-
na är knappast över. Nu kan det 
bli uppdrag för återuppbyggnad.

i det korta perspektivet  ser 
Christian Di Schiena att det 
kan handla om att röja undan 
bråte, säkra samhällsviktiga 
funktioner som vatten, el och 
vägar, se till så att sjukhus och 
skolor kan drivas.

– I ett längre perspektiv kan 
det bli fråga om att stötta na-
tionella myndigheter att job-
ba bättre med förebyggande 
insatser. Bygga bort framtida 
risker och stärka beredskapen 
för framtida händelser. Vi har 
kunskap och beredskap att bi-
dra i arbetet.

PER LARSSON

Lastning av Hercules i Örebro.

Förödelse i Tacloban efter orkanens framfart. Foto: insatsstyrkan

Insatschefen Sema Panboon intervjuas av TV4.

Basläger uppbyggt på tennisplanen.

Christian  
Di Schiena

Snabba ryck i orkanens spår
��– Den största utmaningen är logistiken, inte fastna i flaskhalsar
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Tre döda under utryckning
På ett år har tre brandmän 
omkommit under utryck-
ningskörning. Det har åter 
väckt frågan om utryck-
ningsförarbevis. 

Samtidigt är Trafikverket, 
som utrett båda olyckorna, 
kritiskt till bristen på bäl-
tesanvändning inom rädd-
ningstjänsten.

��Den 12 juli förra året omkom 
två brandmän sedan de kört 
av vägen och voltat ner i en ra-
vin under utryckning utanför 
Smedjebacken. 

Den 30 september i år om-
kom en brandman sedan de 
kört av vägen och voltat ut på 
en åker söder om Mellerud.

Båda olyckorna utreds av 
Trafikverket som utreder alla 
dödsolyckor på väg.

– Det allvarliga är att man in-

te använder bilbältet. Jag har 
tittat på 112 – på liv och död och 
sett att brandmännen slarvar 
med bilbältet. Brandmännen 
är så fokuserade på att rädda 
andra att de kanske glömmer 
att tänka på sin egen säkerhet, 
säger Ulf Rydh, olycksutredare 
på Trafikverket.

det han vill granska  efter döds-
olyckorna är brandbilarnas 
konstruktion och köregenska-
per. 

– Det som slog mig var att det 
är väldigt detaljerat beskrivit 
vad som ingår ni Bas-bilskon-
ceptet, men finns ingen rekom-
mendation för hur man ska las-
ta för att få så bra köregenska-
per som möjligt. 

– Bilarna gör 130-140 kilo-
meter och att köra med en så-
dan bil i de hastigheterna är en 

extrem körning. Då är det av 
yttersta vikt att man gjort allt 
som står i ens makt för att ha 
köregenskaper därefter.

Vattentanken  ger brandbilen 
en ganska hög tyngdpunkt vil-
ket Ulf Rydh tittar på tillsam-
mans med konstruktören.

– Vid olyckan i Mellerud gick 
bilen med bakänden ner i slän-
ten och det fick mig att fundera 

på om de är väldigt baktunga. Vi 
vet att många har de tunga hy-
draulverktygen längst bak, men 
efter att ha talat med tillverka-
re, har jag förstått att det är fler 
och fler som väljer att place-
ra dem i höger framfack i stäl-
let. Det vore intressant att få en 
tyngdpunktsberäkning på hur 
stor skillnad är det om man har 
den lastad som i Mellerud om 
man lastar om den.

i ett första steg  har räddnings-
tjänsten i Karlstad på uppdrag 
av Ulf Rydh vägt sin BAS-bil. 
Bilen är av samma årsmodell 
och lastad lika. Enda skillna-
den att den har den förlängda 
CP 31-hytten medan olycksbi-
len i Mellerud hade en CP 28-
hytt. Bas-bilen vägdes med full 
bemanning.

– Den hade lite för högt fra-

maxeltryck och var 600 kg 
tyngre på vänster sida, som är 
släcksidan. Med tanke på hur 
mycket grejer de har trodde 
jag nästan att de skulle kom-
ma i konflikt med totalvikten 
på 18 200 kilo, men den vägde 
16 250 kilo.

Ulf rydh är också kritisk  till 
att hytten inte från början är 
anpassad för räddningstjäns-
tens behov med utrymme för 
lufttuber.

– När chassit kommer till 
påbyggaren flyttas sittbänken 
fram 30-40 cm för att ge plats 
åt tuberna men fästpunkterna 
för bilbältet sitter kvar vilket 
gör att bältet inte räcker till.

GUNNO IVANSSON

��  Trafikverket kritiskt till bristen på bältesanvändning
Hög fart
”Bilarna gör 130-140 
kilometer och att köra 
med en sådan bil i de 
hastigheterna är en 
extrem körning.”
Ulf Rydh, olycksutredare, Trafikverket

I september omkom en brandman i Mellerud sedan brandbilen kört av vägen under utryckning. Foto: JoachiM nywall/tt
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Stockholm stannar 
hos SOS Alarm
�� Stockholms läns landsting 

skrev i februari femårsavtal 
med Medhelp om ambulans-
dirigering.

I oktober meddelade 
landstinget att avtalet med 
SOS Alarm förlängs i två år.

Landstinget beslutade i vå-
ras att skriva avtal med Med-
help från november. SOS 
Alarm, som landstinget fram 
till nu haft avtal med, begär-
de överprövning av beslu-
tet. SOS Alarm hänvisade till 
brister i upphandlingsförfa-
randet.

Överprövningen hand-
läggs nu av Högsta förvalt-
ningsdomstolen.

– Eftersom vi ännu inte 

vet resultatet av den pågåen-
de juridiska processen har vi 
velat trygga funktionen för 
prioritering- och dirigerings-
tjänsten. Det viktigaste är 
att invånarna i Stockholms 
län får ett tryggt första om-
händertagande, säger Gus-
tav Ohlén, chef för hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens am-
bulansenhet, på landstingets 
hemsida.

Landstinget har tecknat 
tvåårsavtal med SOS Alarm, 
företaget som ifrågasatt och 
begärt överprövning av det 
tidigare tecknade avtalet.

– I det här avtalet stäl-
ler förvaltningen dessutom 
krav på en allt mer utvecklad 
tjänst under de kommande 
två åren, säger Ohlén.

Undantag från A-kassereg-
ler för deltidsbrandmän.

Ge huvudarbetsgivare för-
måner som stimulerar att ha 
deltidsbrandmän anställda.

Det är några av de önske-
mål som Rib-konferensen 
lämnat vidare till Försvars-
departementet, MSB och 
SKL.

�� Svårigheten att både rekry-
tera och behålla deltidsbrand-
män var huvudskälet till att 
Rib-konferenserna startade i 
Vaxholm i juni 2012. 

Nu har den tredje och sista 
Rib-konferensen genomförts 
i Malmö. Deltagarna har enats 
om ett dokument med förslag 
till förändringar som kan för-
bättra förutsättningarna för 
Rib-personal (räddningsmän i 
beredskap).

– De centrala myndigheter-
na lyssnar och det känns som 
problematiken tas på allvar. 
Våra frågor har kommit upp på 
högsta nivå, säger Mikael Kess, 
Räddningstjänsten Syd, och en 
av fem medlemmar i Rib-rådet 
som drivit frågorna kring fram-
tida förutsättningar för deltids-
brandmän.
Några av de tunga punkterna 
som man vill förändra är:
��A-kasseregler måste ses 

över. Den deltidsbrandman 
som blir arbetslös från sitt or-
dinarie jobb förlorar i dag ar-
betslöshetsersättningen om 
denne fortsätter som deltids-
brandman.
�� Sjukersättningen. Om en 

person skadar sig som deltids-
brandman är det i dag huvud-
arbetsgivaren som får stå för 
sjukersättningen.
��Deltidsbrandman med hu-

vudanställning i samma kom-
mun skapar problem med ar-
betstidsregler. 

– Dubbelanställning i kom-
munen är ett jätteproblem. 
På mindre orter där det inte 
finns så många arbetsplatser 
är många av de som jobbar på 
orten offentligt anställda. Om 
inte de kan rekryteras som del-
tidsbrandmän blir det svårt att 
bemanna räddningstjänsten, 
säger Mikael Kess.

Många av de offentligt an-
ställda på mindre orter är kvin-
nor, och fler kvinnor i yrket är 
också något Rib-rådet trycker 
på.

– Räddningstjänsten är av 
tradition en mansdominerad 
arbetsplats, detta måste för-
ändras genom att spegla sam-
hället som vi lever i.  Och jag 
tror kommunerna är villiga att 
rekrytera ur egen personal, det 
är regelverket som är proble-
met.

för att det ska bli  intressan-
tare för privata att ha deltids-
brandmän i sin organisation 
föreslås lättnader. Ett alterna-
tiv är att slopa arbetsgivarav-
giften för aktuella personer.

– Det kan också vara att 
rib-anställda utbildas i SBA, 
systematiskt brandskydds-
arbete, och utvecklar det hos 
sin huvudarbetsgivare. Vi har 
egentligen inte specificerat vad 
som bör göras, men någon form 
av stimulans behövs.

Från Rib-konferensen efter-
lyses också en nationell kam-
panj för att marknadsföra ar-
betet som rib-anställd, eller 
deltidsbrandman.

– Rib är inget riktigt bra 
namn, det är obekant för 
många. Tycker vi ska fundera 
på benämningen, beredskaps-
brandman kanske är ett alter-
nativ.

Från senaste konferensen 
finns ett 20-tal önskade för-
ändringar antecknade.

– Inget är egentligen viktiga-
re än det andra. Det som är pro-
blem på en ort kanske inte är 
det på en annan. 

– Dessutom har en del av det 
som tagits upp sedan första 
konferensen redan lett till åt-
gärder, bland annat har MSB 
sett över preparand-delen i ut-
bildningen.

140 kommuner  har deltagit nå-
gon gång i de tre Rib-konferen-
ser som genomförts. 

– Vi är mycket nöjda med en-
gagemanget och feedbacken 
från deltagarna och myndig-
heterna som närvarat, säger 
Mikael Kess. Förutom Kess in-
går även Jimmy Haglund, Stor-
stockholm, Johan Fors, Storgö-
teborg, Anders Handel, Söder-
törn, och Fredrik Lager, Norr-
tälje, i Rib-rådet.

PER LARSSON

Önskelistan till 
departementet
��  Undantag från A-kasseregler för deltidare

Uppmärksammas
”Det känns som pro-
blematiken tas på all-
var. Våra frågor har 
kommit upp på högsta 
nivå.”
Mikael Kess, Rib-rådet

Rib-rådet vill se fler kvinnor i räddningstjänsten. Foto: Johan EklunD

– Vi samarbetar med polis 
och ambulans och målet 
är att få till någon form av 
yrkesförarbevis. Vi vill ock-
så att man tittar på fordo-
nens beskaffenhet, säger 
Peter Bergh, ordförande 
för brandmännens riksför-
bund. 

��Han håller med om att det 
slarvas med bältesanvänd-
ningen vid utryckningskör-
ning. 

– Tyvärr har Ulf Rydh till 
stora delar rätt och det är 
en fråga vi kommer att dri-
va stenhårt. En del brandbi-
lar har inte ens bilbälten och 
även om de har finns en ten-
dens att man inte sätter på sig 
bältet utan klär på sig i stället. 

göran Björn,  med mångår-
ig erfarenhet från utbildning 
i utryckningskörning vid 
Räddningstjänsten Storgöte-
borg, anser att det vid ytter-
ligheterna tangerar bristan-
de arbetsmiljöansvar. 

– Man ser inte utryckning-
skörning som en arbetsupp-
gift som kräver utbildning 
enligt portalparagraferna i 
AFS 2001:1 om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Utryck-
ningskörning tas för själv-
klar. Har du kört tung lastbil 
eller kommer med nytaget 

C-körkort så är det lika med 
att du kan framföra ett tungt 
utryckningsfordon under ut-
ryckning enligt mångas upp-
fattning

– Att vi hamnar i den här 
debatten kan bero på allt 
ifrån att räddningscheferna 
är för dåligt pålästa om vil-
ken utbildning som krävs för 
arbetsuppgiften till ekono-
miska skäl. För arbetsgivare 
finns anledning att informe-
ra sig om arbetsmiljöverkets 
skärpningar av bestämmel-
serna med sanktionsavgifter 
som träder i kraft under 2014.

Under många år  arbetade 
Trafikverket och dåvarande 
Räddningsverket för att infö-
ra en nationell utrycknings-
förarutbildning för alla blå-
ljusmyndigheter. Sveriges 
kommuner och landsting an-
såg att den skulle bli för dyr 
för många kommuner. Det 
hela resulterade 2008 i en 
kompromiss som bestod i en 
publikation med rekommen-
dationer om grundläggande 
kompetensmål. 

– Jag hävdar att kompe-
tensmålen skall ses som en 
branschnorm som ska använ-
das men i vilken utsträckning 
det sker idag är det ingen som 
vet, säger Göran Björn.

GUNNO IVANSSON

– En del 
brandbilar har 
inte ens bilbälten
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Länsstyrelsen kritiserade 
Gotland för att ha inte le-
va upp till sitt handlings-
program som dessutom var 
gammalt.

Nu kommer 16-18 brand-
män anställas på heltid för 
att regionen ska kunna leva 
upp till den nivå man själv 
beslutat om.

��Räddningstjänsten på Got-
land har tidigare haft spar-
krav på flera miljoner häng-
ande över sig. Nu får verksam-
heten istället ett tillskott som 
i slutändan beräknas hamna 
runt åtta miljoner om året.

Ytterst bottnar det i problem 
att rekrytera deltidsbrandmän, 
att handlingsprogrammet var 
gammalt och dessutom säger 
en sak men verkligheten är en 
annan.

– Vi har påtalat bristerna. 
Nu löser man bemanningen 
och bibehåller en hög ambition 
när det gäller trygghet och sä-
kerhet, säger Jan Eriksson på 
länsstyrelsen i Stockholm som 
utfört tillsynen på uppdrag av 
länsstyrelsen på Gotland.

I handlingsprogrammet från 
2006 uttalas att det ska finnas 
rökdykarkapacitet på brand-
stationer som täcker norra 
Gotland. På grund av rekryte-
ringsproblem har det aldrig 
lösts. 

När ett nytt handlingspro-
gram skulle tas fram till 2010 
presenterade räddningstjäns-
ten några möjliga förslag.

– Men det togs inget nytt 
beslut. I stället har det gam-
la handlingsprogrammet levt 
vidare, med sina brister, säger 
Anders Fagerlund, brandmäs-
tare på Gotland.

Bemanningen på främst nor-
ra Gotland är fortfarande un-
dermålig.

– Vi får inte tag i folk som kan 
ge oss rökdykarkapacitet. Vi 
har ju ingen grannkommun att 
samverka med heller, säger Fa-
gerlund.

för att klara  bemanningen 
och leva upp till sina egna mål 
kommer stationen i Slite ha 
två brandmän på heltid dygnet 
runt. Vid insatser på norra de-
len av ön kompletteras de med 

deltidsbrandmän.
I Hemse, på södra Gotland, 

är det problem att klara bered-
skapen på dagtid. Där anställs 
två heltidsbrandmän på dagtid 
måndag-fredag.

Dessutom utökas beman-
ningen i Visby från fem till sex 
man, för att en ledningsperson 
ska kunna skickas ut till övriga 
stationer utan att kapacitet går 
förlorad inne i Visby.

totalt innebär det  tre dygns-
tjänster och två dagtjänster på 
heltid, vilket kommer att inne-
bära rekrytering av 16-18 tjäns-
ter. Rekryteringen kommer att 
ske successivt. Två extra miljo-
ner är föreslagna till nästa år. I 
slutändan beräknas utökning-
en kräva ett årligt tillskott på 
åtta miljoner kronor jämfört 
med dagens budget.

– Det här är fantastiskt posi-
tivt. Under mina 30 år i rädd-
ningstjänsten har jag inte va-
rit med om något liknande. Nu 
hoppas jag vi kan driva igenom 
en bra organisation, säger An-
ders Fagerlund.

PER LARSSON

Ny EU-lag för stärkt 
civilskydd
Vid årsskiftet träder EUs 
nya civilskyddslagstift-
ning i kraft. 

Syftet är ett stärkt civil-
skydd genom snabbare och 
effektiva insatser vid ka-
tastrofer men också ökade 
satsningar på katastroffö-
rebyggande åtgärder och 
riskhantering.

�� Sverige har genom För-
svarsdepartementet deltagit 
i de nästan två år långa för-
handlingarna av lagstiftning-
en. Den nya rättsakten har 
ingen påverkan på svensk lag-
stiftning.

– Sverige har varit drivande 
i frågor som rör till exempel 
ett ökat fokus på förebyggan-
de och erfarenhetshantering, 
säger Therese Wikström, 
EU-samordnare på MSB.

Ett viktigt inslag i lagstift-
ningen är inrättandet av en 
frivillig resurspool som byg-
ger på medlemsländernas re-
surser. Sedan tidigare finns 
så kallade civilskyddsmodu-
ler som medlemsländer stäl-
ler till EUs förfogande. Både 
MSB och Kustbevakningen 
har civilskyddsmoduler an-
mälda hos EU.

Redan i maj inrättades lä-
gesbilds- och koordinerings-

centralen Emergency Re-
sponse Coordination Centre 
(ERCC) för att snabbare kun-
na genomföra insatser både 
inom och utom EU vid kata-
strofer. ERCC ersätter det ti-
digare Monitoring and Infor-
mation Centre (MIC).

den nya lagstiftningen  har 
ett bredare perspektiv. För 
att öka förmågan till samar-
bete länderna emellan startas 
ett gemensamt utbildnings-
program och utbildningsnät-
verk. Att dra lärdomar från 
inträffade olyckor och kriser 
är väsentligt och ett program 
för erfarenhetsåterföring ska 
etableras.

– Den breddade ansatsen 
på lagstiftningen innebär att 
den inte längre främst omfat-
tar responsperspektivet utan 
även förebyggande, förbere-
dande och erfarenhetshan-
tering, vilket är positivt ur 
ett svenskt perspektiv. Med-
lemsstaterna ska till exempel 
ta fram nationella risk- och 
förmågebedömningar som 
ska rapporteras in till kom-
missionen vart tredje år, sä-
ger Selma Ilijazovic, EU-sam-
ordnare, MSB.

GUNNO IVANSSON

Nedskärning blev 
nyanställning
��Länsstyrelsen kritiserade Gotland

Partiklar genom larmställ
��– Vi vill studera det här närmare

Stickprov som MSB låtit ge-
nomföra visar att larmställ 
släpper igenom partiklar.

– Vi vill få en större studie 
med fler tester genomförd, 
för att se vad det här bety-
der, säger Cecilia Hammar 
Wijkmark, MSB.

��När det 
brinner kan 
farliga äm-
nen, ex-
empelvis 
PAH-ämnen 
och isocyana-
ter, frigöras 
och larmställ 
bli kontami-
nerade. 

En del räddningstjänster har 
hittat olika vägar för att mini-
mera risken att personal ut-
sätts för farliga ämnen. Det kan 
handla om att ta av larmställ för 

att undvika att ämnen på dräk-
ten följer med in i bilen eller på 
brandstationen.

Men om partiklar går genom 
larmställ kan det förmodligen 
finnas risk att dessa finns på 
underställ eller huden.

– Det vi gjort är inte forsk-
ning, utan stickprov. Och inga 
generella slutsatser kan dras 
utifrån enbart dessa tester. 
Men resultaten räcker för att vi 
vill studera det här närmare. Vi 
vill ha fakta för att kunna fatta 
bra beslut, säger Cecilia Ham-
mar Wijkmark, enhetschef för 
teknik och service i Sandö.

det man vill testa  är helt enkelt 
om larmställen skyddar och 
även en bredare test av rökmil-
jön i övningsobjekten och på 
övningsfälten. MSB har beslu-
tat att tester ska göras.

De stickprov som genom-

förts har utförts av SP och Air 
Control Norr. Analyserna visar 
att PAH-ämnen, fina partiklar, 
som uppmättes i övningsob-
jektet under övning återfanns 
i närmast motsvarande mängd 
vid rökdykarens hud. Just dessa 
ämnen anses inte cancerogena. 

Analyserna visade även en 
mindre mängd av ett cancero-
gent PAH-ämne i vardera tes-

tat övningsobjekt.
 Lärare på MSB i Sandö 

och Revinge befinner sig of-
ta i brandmiljöer. MSB har be-
slutat att alla lärare ska ha två 
larmställ och tvätt ske mellan 
övning. Skolorna ska också till-
sammans kartlägga arbetsmil-
jön mätningar i övningsobjekt. 
Det gäller partiklar och farliga 
ämnen som frigörs vid eldning 

i olika objekt samt luften i om-
klädningsrummen.

färgprover har skrapats  från 
en container i Revinge och 
skickats till lab där isocyanater 
kunde påvisas vid upphettning 
av färg. Nu byggs en container 
med ofärgad plåt. 

– Men kan det frigöras något 
om man eldar en omålad plåt-
container? Det vill vi också ve-
ta. För oss är det viktigt att få 
fakta på bordet, hantera oro, 
fatta kloka beslut och göra klo-
ka investeringar på rätt sätt, sä-
ger Cecilia Hammar Wijkmark.

Utbildningar på MSBs sko-
lor genomförs i så snälla mil-
jöer som möjligt. Det går inte 
att jämföra med de ämnen som 
kan frigöras under verkliga in-
satser där bilar och bostäder 
brinner.

PER LARSSON

Cecilia Hammar 
Wijkmark

Vid stickprov av larmställ på MSBs skolor har konstaterats att 
larmställ släpper igenom partiklar.
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Den svenska sök- och rädd-
ningsstyrkan SWIFT/USAR 
uppfyller internationella 
krav och har återklassificer-
ats av FN. 

Styrkan ska inom tio tim-
mar kunna ge sig av för att 
söka överlevande efter en 
jordbävning.

�� För att vara aktuell för insat-
ser i FN-regi krävs att styrkan 
klassificeras vart femte år och 
det skedde senast 2008. 

Klassificeringen genomför-
des under en jordbävningsöv-
ning som omfattade mobilise-
ring i Kristinehamn och flyg-
platsen i Örebro som utgår från 
vid en internationell insats. 
Sökövningen skedde på SRTC 
i Skövde.

Den svenska USAR-styrkan 
är ett av i dag cirka 30 team i 
världen som är klassificerade. 

Hjälp av sök- och räddnings-
styrkor (USAR, urban search 
and rescue) efterfrågas av drab-
bade länder vid händelser med 
raserade konstruktioner efter 
jordbävningar, terroristattack-
er eller andra orsaker. 

styrkan består av  sök- och 
räddningspersonal, räddnings-
hundar inklusive hundförare, 
sjukvårdspersonal, personal 
för logistik och samband samt 

ledning och ledningsstöd. 
Beroende på uppgift mobili-

seras styrkan som Heavy eller 
Medium. Heavy består av upp 
till 76 specialutbildade perso-
ner och tolv räddningshundar. 

För att inte ytterligare belas-
ta det katastrofdrabbade landet 
ska styrkan vara självförsörjan-

de i minst tio dagar.
Den svenska sök- och rädd-

ningsstyrkan har tidigare ge-
nomfört insatser i Armenien 
1988, Turkiet 1999 och Algeriet 
2003. 

Delar av styrkan deltog i en 
jordbävningsinsats i Indone-
sien 2009. 2011 påbörjades in-

satsplanering för insats i Japan 
men planeringen avbröts då ef-
terfrågan från Japan uteblev.

GUNNO IVANSSON

fotnot: SWIft uSar (Swedish 
International fast response te-
am - urban search and rescue)

Sökövning i Skövde under klassificeringen av sök- och räddningsstyrkan. Foto: Johan EklunD

Svensk styrka godkänd av FN

MSB har fått tre regerings-
uppdrag som rör räddnings-
tjänst.

I ett av dem vill regering-
en se förslag på utvecklad 
samverkan mellan blåljus-
myndigheter.

�� – Att utveckla samverkan 
mellan den kommunala rädd-
ningstjänsten och andra blå-
ljusaktörer är ett sätt att ut-
nyttja samhällets resurser mer 
effektivt, säger försvarsminis-
ter Karin Enström. 
De tre regeringsuppdragen är:

1Stöd till räddningstjänster 
med deltidsbrandmän och 

samverkan mellan blåljusmyn-
digheter.

Uppdraget är tudelat. MSB 
ska redovisa vilka åtgärder 
myndigheten vidtagit för att 
stödja kommuner med deltids-

brandmän i räddningstjänsten 
och hur det kan utvecklas. 

Regeringen vill också ut-
veckla samarbetet mellan blå-
ljusmyndigheter och att goda 
exempel på samverkan lyfts 
fram. Arbetet ska ske i samver-
kan med Rikspolisstyrelsen 
och Socialstyrelsen.

Hur arbetet kan utvecklas 
ska i båda fallen utgå från nu-
varande ansvar och åtagande, 
synpunkter inhämtas från 
länsstyrelser och SKL (Sveri-
ges kommuner och landsting).

2 Ökad jämställdhet och 
mångfald inom räddnings-

tjänsten.

Regeringen anser att rädd-
ningstjänstens sammansätt-
ning i möjligaste mån bör åter-
spegla sammansättningen i 
samhället. Hög kompetens, 
lämplighet, jämn könsfördel-

ning och mångfald bör efter-
strävas.

Standardiserade tester för 
antagning till utbildning och 
rekrytering till yrket kan un-
derlätta ökning av underre-
presenterade grupper och där-
med stärka kompetensen in-
om räddningstjänsten, anser 
regeringen.

MSB ska i samverkan med 
Rekryteringsmyndigheten 
pröva lämplighetstester med 
fortsatt höga kompetenskrav 
för antagning till SMO-utbild-
ningen. Så långt som möjligt 
ska det säkras att de som antas 
till utbildningen har förutsätt-
ningar att arbeta inom bland 
annat kommunal räddnings-
tjänst.

3 Kommunernas arbete med 
handlingsprogram för före-

byggande verksamhet och rädd-
ningstjänst.

Regeringen anser att arbe-
tet med målstyrning och hand-
lingsprogram, samt att följa 
upp, utvärdera och analysera 
handlingsprogram behöver ut-
vecklas.

Därför ska MSB i samverkan 
med länsstyrelserna redovisa 
åtgärder som gjorts för att ut-
veckla det som stöd som myn-
digheterna ger kommunerna 
och hur det kan bli ännu bättre. 
Hur uppföljning, utvärdering 
och analys kan utvecklas ska 
också redovisas.

Regeringen konstaterar att 
MSB tagit fram vägledning-
ar som är bra exempel på hur 
kommunerna kan stödjas, och 
att det arbetet bör fortsätta och 
utvecklas.

De tre uppdragen ska redovi-
sas senast 30 april.

Regeringen vill se utvecklad 
samverkan mellan blåljus

MSB omorganiserar 
informationssäkerhet
�� Samhällets ökande bero-

ende av IT gör att trycket på 
informationssäkerhetsfrå-
gor ökar. För att bättre möta 
behoven omorganiserar 
MSB arbetet med informa-
tionssäkerhet.

Enheten för samhällets 
informationssäkerhet om-
bildas och blir ett eget verk-
samhetsområde, Samhällets 
informations- och cybersä-
kerhet. Verksamheten kom-
mer att bestå av tre enheter. 

Två av enheterna kommer 
att ha ett fokus på förebyg-
gande arbete och en kom-
mer att ha perspektivet han-
tera. I den senare enheten 
kommer Nationell operativ 
samordningsfunktion för in-
formationssäkerhet (NOS) 
och CERT-SE återfinnas.

Omorganisationen inne-
bär att verksamheten tillförs 
mer resurser.

– I dag är vi 35 personer 
och målsättningen är att vi 
nästa höst ska vara drygt 
40 och mot 2015 ytterligare 
5-6 personer. Vi blir myck-
et starkare och fokuserade i 
det systematiska säkerhets-
arbetet inom respektive om-
råden, säger verksamhets-
chefen Richard Oehme.

IT-drift kartläggs
��MSB kartlägger i vilken 

omfattning kommunerna 
valt att lägga ut sin IT-verk-
samhet hos annan aktör. 
Kartläggningen fokuserar 
på det som är kritiskt för att 
upprätthålla samhällsvikti-
ga verksamheter. 

Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, Foi, genomfö-
ra kartläggningen och resul-
tatet presenteras i början av 
nästa år. 

Resultaten ska öka MSBs 
förmåga att stödja kommu-
nernas förebyggande arbete.

Rakel hos länstrafik
�� Länstrafiken i Jönköping 

behövde ersätta ett gammalt 
analogt kommunikations-
system och valde att införa 
Rakel i alla 260 bussar.

Förutom säker kommuni-
kation mellan trafikledning 
och bussar i dagligt arbete 
konstaterar trafikinspek-
tör Anders Lägersten att det 
finns fler vinster med Rakel.

– I situationer med kriser, 
skogsbränder, evakueringar 
då man behöver ha övergri-
pande integrerad använd-
ning av systemet kan vi sam-
verka med blåljusorganisa-
tioner i andra talgrupper. 
Det är en jättebra möjlighet, 
säger han till msb.se.
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Kista
Sverige klarade sig undan 
stormen Simone ganska bra. 
Tack vare att vi lyckats om-
sätta erfarenheter från tidi-
gare stormar som att mins-
ka sårbarheten i elproduk-
tionen.

�� – Krisberedskapsarbetet 
som genomfördes i samband 
med Simone visar att ett syte-
matiskt förebyggande arbete 
och god samverkan ger resul-
tat.

Självklart finns förbättrings-
möjligheter men enligt för-

svarsminister Karin Enström 
har Sverige en stabil grund att 
stå på.

– Hanteringen av kriser 
handlar både om hur vi agerar 
tillsammans och som enskilda 
individer. Därför är samverkan 
och riskmedvetenhet hos en-
skilda och andra aktörer viktiga 
teman i regeringens komman-
de proposition om samhällets 
krisberedskap i vår.

propositionen kommer  också 
att föreslå ny reglering för så 
kallade sprängämnesprekur-
sorer, det vill säga utgångsma-

terial för att tillverka spräng-
ämnen. Syftet är att motverka 
olaglig tillverkning av spräng-
ämnen med hjälp av ämnen 
som finns på marknaden.

Försvarsministern under-
strök att samverkan är ett hon-

nörsord när man talar om sam-
hällets krisberedskap. På alla 
nivåer och områden, även in-
ternationellt.

– Vårt beroende av informa-
tionsteknik har växt lavinartat. 
Man kan nog slå fast att utan in-
formationsteknik och ett fung-
erande internet stannar Sveri-
ge. För att öka informations-
samverkan är privat-offentlig 
samverkan en absolut grund-
förutsättning eftersom det är 
privata aktörer som äger och 
driver den här samhällsviktiga 
verksamheten och kritiska in-
frastrukturen.

För att kunna hantera allvar-
liga kriser krävs att hela sam-
hället tar ansvar.

– Jag är övertygad om att den 
enskilda människans vilja och 
förmåga att hantera sin egen 
säkerhet är stor. Genom att fri-
villigt engagera sig kan man bi-
dra till samhällets krisbered-
skap och skapa säkerhet för an-
dra. Det frivilliga engagemang-
et är en viktig del i samhällets 
samlade krisberedskap, säger 
Karin Enström.
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Kista
Inget land i Europa har så 
stark urbaniseringstrend 
som Sverige. Det innebär 
stora utmaningar för både 
de kommuner som växer och 
de som krymper.

�� – Därför är det viktigt att 
vi har en levande dialog med 
medborgarna där vi förklarar 
att vi bygger så robusta sam-
hällen som möjligt, men aldrig 

kan garantera hundraprocen-
tig leverans i alla lägen.

Det sa Anders Knape, ordfö-
rande för Sveriges kommuner 
och landsting i sitt anförande.

– För de kommuner som väx-
er är infrastrukturen viktig och 
det finns stora krav på att den 
ska fungera. Man ska inte mär-
ka störningar i systemen, men 
vi kan inte förutse och hantera 
alla utmaningar.

I glesbygder med vikande be-

folkningsunderlag är svårig-
heten att rekrytera personal ett 
problem.

– Man lyckas till hemtjäns-

ten men har svårt att rekryte-
ra experter och det är oerhört 
viktigt att upprätthålla komp-
tensen i verksamheterna. Det-
ta måste tas på stort allvar för 
även i glesbygd har man krav på 
trygghet, säkerhet och god sam-
hällsservice.

Anders Knape vill se en över-
syn av lagstiftning runt rekryte-
ringen av deltidsbrandmän.

– Vi måste öka antalet kvin-
nor som är en outnyttjad re-

surs. Kanske ska de i hemtjäns-
ten också ha deltidsbrandman-
nautbildning och att lantbrev-
bärare och sotare ska ha hjärt-
startare i bilen. Vi får inte vara 
rädda för att pröva nya saker.

Han gjorde även tummen ner 
för alarmeringstjänstutred-
ningens förslag.

– Om vi ska ha en samman-
hållen larmkedja är inte en stat-
lig myndighet rätt väg att gå.

”Vi kan inte alltid garantera leverans”

Mindre sårbara efter Gudrun
Allas ansvar
”Det frivilliga engage-
manget är en viktig del 
i samhällets samlade 
krisberedskap”
Karin Enström, Försvarsminister

Höga krav
”Vi kan inte förutse 
och hantera alla utma-
ningar”
Anders Knape, SKL

Tack vare att vi lyckats omsätta erfarenheter från tidigare stormar som att minska sårbarheten i elproduktionen kom Sverige undan stormen Simone ganska bra, konsta-
terade försvarsminister Karin Enström. Foto: niklas larsson / BilDByrån

I mitten av november arrangerades för andra gången 
mässan Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista.
Tema för 2013 var Ingen kommer undan.
Parallellt med utställningar pågick seminarier och före-
läsningar om de risker och kriser som hotar, nationellt 
och globalt.
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Kista
Allt fler bakterier blir resi-
stenta mot antibiotika.

Men det löses genom att 
ta fram ny medicin, eller?

– Den tron är ett globalt 
självbedrägeri. Det har inte 
kommit någon ny antibio-
tika-klass sedan 1987, sä-
ger Otto Cars, professor vid 
Uppsala universitet.

��Vetenskapen försöker ta 
fram ny antibiotika. Men att vi 
helt förlitar oss, eller väljer att 
tro, att det ska lyckas är en fara 
Otto Cars och Christina Greko, 
antibiotikaexpert vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 
varnar för.

– Läget är illa. Det positiva 
med det är väl att vi inte brukar 
ändra vårt beteende förrän vi 
står under galgen. Och där står 
vi nu, säger Christina Greko.

Hon konstaterar att anti-
biotika sannolikt är den mest 
värdefulla medicin som tagits 
fram.

Men bakterier har blivit  mot-
ståndskraftiga, utvecklar me-
kanismer som står emot anti-
biotikan. De bäst anpassade 
bakterierna överlever. Och ju 
mer antibiotika används, desto 
fler bakterier får möjlighet att 
utveckla resistens.

– Konsekvenser är att med-
icineringen biter långsamma-

re, vi är sjuka 
längre och det 
kan även leda 
till döden. Och 
sjukvården blir 
dyrare. Många 
lever i tron att 
det är ett pro-
blem i Indien, 
men vi har det 
här hemma 
också. Proble-
met är globalt, 
säger Christi-
na Greko.

– Räkna med 
att det blir vär-
re de närmaste 
fem-tio åren. 

Det här är ett system som hål-
ler på att kollapsa. Vi måste 
bort från ett antibiotika-bero-
ende samhälle, säger Otto Cars.

Sverige är mer restriktivt 
med användning av antibiotika. 
Det gäller generellt i norra Eu-
ropa. Situationen i medelhavs-
länderna är en annan.

– Vi ser en klar skillnad mel-
lan nord och syd. Det samma 
gäller användningen av anti-
biotika på djur. Antingen är 
djuren mycket mer sjuka i vis-
sa länder, eller också är det en 
överanvändning, säger Christi-
na Greko och fortsätter:

– Men det handlar inte ba-
ra om medicinering. Bakterier 
sprids, och det har inget med 
resistens att göra.

Mätningar har visat att resi-
stenta bakterier finns i inkom-
mande vatten till reningsverk, 
i måsspillning i centrala Stock-
holm. Det finns i princip finns 
överallt.

– Alla är bärare, de finns även 
i dricksvattnet. Bakterier har 
konstaterats i dagsgamla kyck-
lingar från uppfödningar. Det 
kan alltså komma in i vår mat, 
även vegetabilier kan konta-
mineras. Vi driver det här pro-
blemet framför oss i en helve-
tes-spiral.

det akuta problemet  är männ-
iskors hälsa. Otto Cars nämner 
en beräkning gjord av EU som 

säger 25 000 människor om 
året dör på grund av resisten-
ta bakterier. Bland spädbarn i 
Tanzania är det vanligare döds-
orsak än malaria. I Sverige ser 
han ökade risker under vård-
behandling.

– Riskerna vid transplanta-
tioner och infektioner kan öka. 
Vi kan få en dödlighet på 10-15 
procent vid höftledsoperatio-
ner på grund av infektioner, sä-
ger Otto Cars.

Mer avancerad behandling 
för enklare sjukdomar ökar 
samhällets kostnader. Resi-
stenta bakterier hotar mer än 
hälsan, anser Cars.

– Världsekonomiskt forum 

har tagit upp det som ett av de 
tre största hoten. Det här är 
inget sjukvårdsproblem.

Men allt är inte nattsvart , Otto 
Cars ser också möjligheter.

– I Sverige har vi förstått pro-
blemet och här är läget trots allt 
bättre, vilket gör att vi kan vin-
na tid. Frågan är: om vi får fram 
ny antibiotika, kommer vi glo-
balt att använda den rätt och 
inte missbruka den för bana-
la åkommor? Hur ska sådana 
överenskommelser göras? Det 
räcker inte att WHO är enga-
gerat, här måste vi ha med hela 
FN-systemet.

Björn Ursing, forskare, anser 
att det finns hopp att ställa till 
läkemedelsbranschen.

– Medicinsk teknik tar fram 
nya produkter för att mins-
ka behovet av antibiotika. Det 
finns en rad produkter som 
minskar risk för infektioner, 
Det kan vara katetrar som är 
dyrare men kan bli lönsamma. 
När man upphandlar är det vik-
tigt att prioritera vilket resultat 
man vill uppnå, inte vilken pro-
dukten är, säger han.

– Håller med. Intensivvård 
kostar 50 000 per dag. För en 
dag och den summan kan man 
få mycket, säger Otto Cars.

PER LARSSON

Kista
Globalt sett pågår en snabb 
riskackumulering. De ekono-
miska riskerna stiger brant 
och antalet människor som 
omkommer i katastrofer 
fortsätter att stiga.

��Margareta Wahlström, FNs 
generalsekreterares särskilda 
representant för katastrofris-
kreducering, gav en ganska 
pessimistisk bild av utveck-
lingen.

Hon leder arbetet med FNs 
ramverk, The Hyogo Fra-
mework for Action, vars mål är 
att reducera förluster i männ-

iskoliv, ekonomi och miljö till 
följd av katastrofer.

– Eftersom ekonomisk till-
växt och risk följer varandra 
med stor precision has ost-
asien haft den snabbaste ris-
kackumuleringen. Trots det 
fanns tecken på att man där 
faktiskt lyckats bryta kurvan. 
Ända tills Filippinerna inträf-
fade som visade att trots var-
nings- och evakueringssystem 
spelar den mänskliga faktorn 
spratt när det gäller tilltron till 
tekniska system. Jag hoppas att 
detta statistiskt inte bryter den 
positiva kurvan, för överallt an-
nars utom i USA fortsätter an-

talet människor som omkom-
mer i katastrofer att stiga.

de ekonomiska riskerna  är i 
brant stigande och beror på 
strukturen för hur vi organise-
rar våra samhällen.

– Det är vår sårbarhet och 
utsatthet i kombination som 
gör att kostnaderna stiger. Det 
som hände i Thailand och Ja-
pan blev en väckarklocka även 
för de privata verksamheterna, 
hur otroligt beroende man är av 
den globala ekonomiska verk-
samheten. I den privata sek-
torn ser man inte katastrofer 
som en risk. Vi måste presente-

ra den här typen av risker i för-
hållande till företagsamhetens 
intresse av att investera.

Det saknas förståelse för hur 
mycket pengar katastroferna 
kostar medborgarna, vad den 
enskilde betalar via skattse-
deln eller direkta förluster. Det 
är regeringarna som får ta kost-
naderna eftersom försäkrings-
bolagen inte är intresserade, 
premierna skulle bli för höga.

– På det ekonomiska områ-
det har jag inte så goda nyheter, 
tvärtom, vi ser en snabbt acce-
lererande förlustkurva, säger 
Margareta Wahlström.

Överanvändningen av 
antibiotika globalt hot

Snabb global riskackumulering

Otto Cars

Christina Greko

Margareta Wahlström, FN.

Antibiotikaanvändningen är ett system som håller på att kollap-
sa.  – Läget är illa. Vi står under galgen, säger Christina Greko, anti-
biotikaexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt. 
 Foto: scanpix
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Parterna har en lång väg att 
vandra i uppbyggnaden av 
en nytt civilt försvar. 
– Vi måste ha en gemensam 
målbild, landa på samma 
planet för att få rimliga för-
utsättningar, säger Johan 
von Knorring, försvarsdirek-
tör i Uppsala län.

��Enligt Johan von Knorring 
ledde nedläggningen av Civil-
försvaret 1996 och den ”strate-
giska timeouten” till att sam-
verkan med försvarsmakten 
upphörde.

– Historiskt sett har läns-
styrelsen jobbat med krigspla-
nering men den förmågan har 
gått förlorad. Det finns myck-
et att återta för att vi ska bli en 

bra samarbetspartner till För-
svarsmakten. Försvarsmakten 
har bjudits in i nätverk och eta-
blerade strukturer. Samarbete 
i vardagen är en förutsättning 
för samverkan i kris.

Representanterna från bå-
de från det civila och försvaret 
framhöll bristande resurser.

– Vi skulle aldrig kunna gö-
ra om Gudrun – vi har inte li-
ka mycket resurser. Ingen av 
oss är särskilt starka, vi har ett 
gigantiskt arbete framför oss, 
säger Bengt-Göran Svensson, 
samverkansofficer Militärre-
gion Syd.

Carol Paraniak, Högkvarte-
rets samverkanschef, pekade 
på de stora skillnaderna i re-
surser mellan det gamla och 

nya försvaret. Då hade Sverige 
drygt 7 miljoner invånare och 
850 000 värnpliktiga. I dag är 
vi nästan 9,5 miljoner och har 
55 000 soldater.

– Detta är vad vi får för 42 
miljarder. Vi är en liten pus-
selbit i sammanhanget. Vi är 
direkt beroende av det civila 
samhället och har idag ett stort 

behov av kvalificerad sjuk-
vård, transporter och försörj-
ning. Vi är också bekymrade för 
livsmedelsförsörjningen, idag 
finns inga lager.

patrik åhnberg , säkerhetschef 
Stockholms stad, berättade om 
samverkanserfarenheter med 
Försvarsmakten i samband 
med ett Nato möte och presi-
dent Obamas besök.

– Det vi sprang på direkt var 
språk och strukturer. Språk 
och igenkänning är en förut-
sättning för att det ska fungera. 
Samverkan tar tid. Vi måste sä-
ga vilka problem vi har och sät-
ta mål. Risk- och sårbarhetsa-
nalyserna hittar problemen 
det gäller att dela kunskaper-

na med andra och det har vi in-
te gjort.

Magnus Dyberg Ek, MSB, 
konstaterade att krisberedska-
pen har många goda förmågor, 
nu handlar det om att se hel-
hetsperspektivet, balansera 
krisberedskap och höjd bered-
skap. MSB siktar på att nå en 
grundförmåga 2020.

– Prioriterat är att stödja 
Försvarsmakten. Privata före-
tag behöver engageras och kny-
tas upp i planeringen som mås-
te göras tillsammans med För-
svarsmakten. Den stora frågan 
är ambitionsnivån, vad det får 
kosta och där väntar vi på för-
svarsbeslutet 2015.

GUNNO IVANSSON

Samverkan gigantisk uppgift

Rubriken för seminariet var: 
Medborgaren – resurs eller 
belastning? Jörgen Peters, 
beredskapsdirektör i Hal-
land, har sin bild klar.

– Jag är övertygad om att 
frivilliga är en viktig resurs 
för att skapa uthållighet.

�� I den svenska traditionen av 
att stat och myndigheter skö-
ter det mesta har frivilligkraf-
terna fört en relativt undan-
skymd tillvaro. Framfångar-
na för Missing People har gett 
draghjälp åt frivilligfrågan.

– Missing People är en del av 
svenska folket, alla dessa goda 
hjärtan som vill hjälpa till. Vi 
hjälper anhöriga att organisera 
frivilliga som ställer upp, säger 

Rolf Atterling, 
Missing People 
Riks.

Resurserna 
som organisa-
tionen dragit 
till sig på kort 
tid är impone-
rande. Man har 

  270 000  volontärer och 28 000 
som kan ställa upp för skall-
gång. Generellt sett, ju mindre 
ort, ju fler frivilliga.

– Det har också blivit så att vi 
stöttar polisen. Vi vill bredda 
samverkan med andra organi-
sationer.

Frivilligorganisationer blir 
utnyttjade. Svenska Blå Stjär-
nan, en av 18 frivilliga försvar-
sorganisationer, som utbil-

dar djurskötare för samhällets 
krisberedskap, anlitas av Jord-
bruksverket.

– I samband med utbrottet av 
Blåtunga 2008 gjorde Blå Stjär-
nans beredskapsplanering att 
vi snabbt kunde ställa upp med 
fyra personer i ledningscentra-
len och 60 personer i fält för 
att arbeta med vaccinerings-
kampanjen, berättar Kristin 
Sundström, generalsekretera-
re Svenska Blå Stjärnan.

Vid tjernobylhaveriet  1986 
fanns ingen planering för livs-
medelsproblem på grund av ra-
dioaktivt nedfall på betesmar-
ker. Mjölkproduktionen är ex-
tremt känslig för radioaktivt 
nedfall och i stora delar av öst-

ra och norra Sverige infördes 
betesförbud. Vid provtagning-
en av gräs utnyttjades inte bara 
Blå Stjärnan utan även Bilkå-
risterna samt Lottakåren för 
administration.

– Varje år genomförs en stor 
övning där det tas gräsprover 
som skickas till Strålsäkerhets-
myndigheten för analys och ut-
an frivilliga skulle inte den or-
ganisationen finnas, säger Aud-
ree Paquette, Strålsäkerhets-
myndigheten.

För samhället är det viktigt 
att frivilligresursen tillvaratas.

– Självklart är medborgarna 
en resurs. Vi måste hitta former 
för att ta vara på engagemang-
et på ett mycket bättre sätt än 
vi gör idag. Det är kritiskt för 

myndigheterna ur ett förtro-
endeperspektiv, säger Svante 
Werger, kommunikationsdi-
rektör MSB.

ett problem  för frivilligorgani-
sationerna är att de sällan blir 
utnyttjade.

– Inför framtiden hoppas jag 
att det ska bli lättare att söka bi-
drag hos Ungdomsstyrelsen för 
våra ungdomar. Frivilliga mås-
te ha något att göra även när det 
inte är kris. Vi har medlemmar 
som varit med sedan de var 12 
år och det är en utmaning att 
ha med dem hela vägen, säger 
Kristin Sundström.

GUNNO IVANSSON

Resurssvaga
”Ingen av oss är sär-
skilt starka, vi har 
ett gigantiskt arbete 
framför oss”
Bengt-Göran Svensson, samverkans-
officer Militärregion Syd 

Rolf Atterling

Carol Paraniak, Högkvarterets samverkanschef, Magnus Dyberg Ek, MSB, Patrik Åhnberg, säkerhetschef Stockholms stad, Bengt-Göran Svensson, samverkansofficer Mili-
tärregion Syd och Johan von Knorring, försvarsdirektör i Uppsala län betonade alla bristande resurser och det jättearbete som krävs innan en nytt civilt försvar är på plats. 
Moderator var Svante Werger, MSB.

MSB: Kritiskt att frivilligresursen tillvaratas
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Segregation och låg  
tillit bakom social oro

Se medborgarna 
som en resurs
Kan myndigheter ge en sam-
lad bild av en kris? Lägesbil-
den förmedlas oftast av me-
dierna och kommer allmän-
heten att lita på den?
�� Jack Werner, redaktör för so-

ciala medier på Metro är tvek-
sam.

– Medierna upplever en fun-
damental förtroendekris som 
leder till att människor skapar 
egna informationsbubblor.

Han tog som exempel Utöya 
där det tog tid för svenska me-
dier att komma upp på banan.

– Då dök det upp profiler som 
blev sina egna medier och fick 
tusentals följare.

Studier visar att i sociala me-
dier följer man människor med 
samma åsikter. Det gäller såväl 
politiker som extremister.

– Man skapar egna värde-
ringar och en mängd budskap 
som utgår från andra premisser 
än det vi tycker är viktigt, säger 
Jack Werner.

Myndigheter kan också  vara 
oense om lägesbilden. Anna 
Toss, som arbetar med utveck-
ling av sociala medier på MSB, 
berättade om ett fall i Tyskland 
där man trots oenighet beslöt 
att gå ut med en enad bild.

– Förtroendekrisen beror 
på att medborgarna har stör-
re kunskaper än tidigare. In-
formationen finns inte bakom 
stängda dörrar. Det är oseriöst 

av myndigheter att påstå att 
man har en samlad bild av kri-
sen och sedan gå ut med den 
när man inte har det. En sam-
lad bild kan också vara en dis-
parat bild.

En kris är komplicerad och 
enligt Anna Toss är det viktigt 
att myndigheterna vågar visa 
det.

– Det har medborgaren störst 
nytta av för att kunna göra in-
formerade val – även om det är 
val som vi kanske inte vill att 
de ska göra. Vi har länge, länge 
trott att vi ska tänka åt med-
borgarna.

Jack Werner är tveksam  till in-
formerade val till en befolk-
ning som är lite kvävd av alla 
val. Är det så rimligt att i alla lä-
gen ställa olika sidor mot var-
andra? En fråga från publiken 
undrade om informerade val 
inte är ett sätt för myndigheter 
att frånsäga sig ansvar.

– Jag menar inte att man 
ska skyla över att det finns sto-
ra skillnader. Vi går mot större 
uppluckring av gränsen mellan 
medborgare och myndighet. 
Ska vi öppna oss mer eller slu-
ta oss mer?

Stormen Simone blev inte 
så svår som befarat och efter-
åt kom viss kritik mot åtgär-
der som vidtogs i förebyggande 
syfte. Moderatorn Jonas Land-
gren ställde frågan: hur mycket 

ska myndigheterna blåsa på?
– Frågan är intressant. Vi 

fick ett argt brev till Krisinfor-
mation.se där en man frågade: 
Höststorm, är det verkligen en 
kris? Skrämmer ni inte bara 
upp folk? MSB är en myndighet 
och lever av att vara behövd; att 
det är kris. Kanske är det lätt att 
dra på. Det kan vara bra att vi 
rannsakar oss själva, ska vi vara 
mer måttfulla?

det dyker ständigt upp  nya so-
ciala medier och i panelen var 
man rätt överens om att inte 
haka på allt. Var inte så hyste-
riska. Håll respektfullt avstånd 
till bilen framför är Jack Wer-
ners råd.

– Ni kan inte satsa 100 pro-
cent på sociala medier, gam-
malmedia behövs fortfarande, 
säger Daniel Wåckner, i Sveri-
ges radios sändningsledning.

– Lyssna in, be om hjälp. Se 
medborgarna som en resurs 
och ge dem möjlighet att bidra, 
är Anna Toss råd.

Om myndigheter skannar av 
sociala medier för information, 
när övergår det till att bli över-
vakning? Jack Werner anser att 
det är en illusion att tro att man 
kan ha kontroll över informa-
tionen som finns där ute.

– Jag tror att vi måste ge unga 
utbildning i följderna av att 
publicera sig i sociala medier.

– Social oro – då är väl 
Malmö som klippt och sku-
ret, eller?

Per-Erik Ebbeståhl, sä-
kerhetsdirektör Malmö 
stad, öppnade sitt anfö-
rande med självironi men 
redovisade sedan statis-
tik som ger fog för påstå-
endet.

�� I Malmö finns starkt segre-
gerade bostadsområden där 
det är stora skillnader i sys-
selsättning och utbildnings-
nivå. Det skiljer sex år i med-
ellivslängd mellan hög- och 
lågutbildade. I vissa områ-
den lämnar hundra procent 
av eleverna nian med behö-
righet till gymnasiet, i an-
dra bara drygt var fjärde. Det 
finns områden där sysselsätt-
ningsgraden är 75 medan den 
är 35 procent i andra.

– Det krävs arbete, utbild-
ning och bostad. Vi har en ak-
ut bostadsbrist. I områden 
med låg tillit har hela befolk-
ningen bytts ut på fyra år.

i Malmö spelar  religionen en 
viktig roll. Motsättningar och 
problem med antisemitism 
ledde till att man startade ett 
arbete, Coexist, för religiös 
samverkan.

– Staten må vara sekulär 
men Malmö är inte sekulärt 
och då är det en arena även vi 
måste finnas på.

I slutändan hamnar proble-
men hos polisen. Roger Eken-
stedt, dialogpolis i Stockholm, 
menar att interna strukturer 
ibland hindrar ett effektivt ar-
bete mot social oro.

– Det brottsförebyggan-
de arbetet måste ges högre 
status inom polisen. Polisen 
måste finnas på plats i lokal-

samhället även när det inte 
är upplopp. Det är närpolisen 
som gör jobbet och som ska få 
mest uppmärksamhet, men 
de används fel och får inte för-
utsättningarna.

Samtidigt framhåller han 
att det är mycket bakom so-
cial oro som polisen inte en-
sam kan göra något åt. I kom-
munerna försöker man arbe-
ta brett med problemen, men 
hur tvärsektoriellt arbetar 
regeringen? undrade John-
ny Lind, projektledare Väs-
terortspolisen.

– Det är nog så att statens 
stupränna leder ner i knät på 
kommunerna som får hante-
ra problemen, kommentera-
de Per-Erik Ebbeståhl.

social oro uppstår  i segrege-
rade områden med hög ar-
betslöshet. Men det finns 
inga enkla förklaringar var-
för det plötsligt uppstår soci-
al oro. Det man ser är att det 
är små grupper av kriminella 
unga män som ligger bakom 
oroligheter som i Husby i maj.

– Bara för att man är fattig 
och arbetslös blir man inte ex-
tremist. Så ser inte samhället 
ut, säger Agneta Blom, sekre-
terare i Utredningen om ett 
effektivare arbete för att före-
bygga våldsbejakande extre-
mism. Hon understryker att 
utredningens syfte är att före-
bygga den extremism som le-
der till brottsliga handlingar 
och våld, inte den grundlags-
skyddade rätten att ha extre-
ma åsikter.

– Det handlar aldrig om att 
förebygga människors åsik-
ter, för de ska vi klara av med 
andra åsikter.

GUNNO IVANSSON

– Ytterst handlar det om att bygga upp ett hållbart och demo-
kratiskt samhälle som vi alla kan känna tillit till och som fung-
erar, säger Agneta Blom, regeringskansliet.

Kriser är komplexa och myndigheter ska våga visa sig felbara.  – Vi har länge, länge trott att vi ska 
tänka åt medborgarna, sade Anna Toss, MSB. Tillsammans med Jack Werner, Metro, Daniel Wåckner, 
Sveriges radio och Martin Bengtsson, MSB, diskuterade hon sociala medier.
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Kista
Kommunerna är aktiva i fö-
rebyggande skadearbete.

Det visar SKLs rapport 
Öppna jämförelser.

��Över 90 procent av kom-
munerna arbetar förebyggan-
de mot fallolyckor, med trafik- 
och vattensäkerhet och risk-
hänsyn i fysisk planering.

SKL gör kommunjämförel-
sen inom området trygghet 
och säkerhet tillsammans med 
MSB.

– Vi ville i år titta på hur det 
breda säkerhetsarbetet ser ut, 
det finns ingen sådan studie 
gjord, säger Fredric Jonsson, 
SKL.

70 procent av kommunerna 
har svarat på en enkätunder-
sökning om vad säkerhetsarbe-
tet omfattar och hur det är or-
ganiserat. Resultatet visar att:

90 procent av kommunerna 
arbetar med att förebygga fall-
skador. 79 procent driver arbe-
tet och 11 procent deltar men 
någon annan är ansvarig. För 
trafiksäkerhet är siffran 92 pro-
cent (61+31); brandsäkerhet 99 
procent (72+27); vattensäker-

het 92 procent 
(73+19); risk-
hänsyn i fy-
sisk planering 
94 procent 
(85+9).

Resultaten 
visar också att 
85-90 procent 
av kommuner-

na driver eller medverkar i ar-
bete mot ungdomskriminali-
tet, skadegörelse och våld i oli-
ka former.

– Kommunerna kan va-
ra stolta över att det jobbas så 
mycket med det det brotts-
förebyggande arbetet, tycker 
Fredric Jonsson.

kommunerna anser  sig ha väl-
utvecklad kunskap och arbete 
inom krisberedskap. Alla dri-
ver verksamhet inom krisstöd, 
krisledning, risk- och sårbar-
hetsanalyser. Kontinuitetspla-
nering är också vanligt.

– 42 procent har angett att de 
har egen Tib, tjänsteman i be-
redskap. Det är en ganska hög 
siffra.

Suicidprevention är årets te-
ma i Öppna jämförelser. 35 pro-

cent av kommunerna driver så-
dant arbete och lika många del-
tar men i annans regi.

– Här har förebyggande ar-
bete stor effekt. Nio av tio som 
hindrats att ta sitt liv kommer 
inte att dö av självmord. Den 
siffran har för mig varit den 
tydligaste drivkraften att jobba 
vidare med detta, säger Fredric 
Jonsson.

en av de stora  jämförelser-
na i rapporten är det samman-
vägda värdet av resultat för de 
fyra områdena personskador, 
utvecklade bränder i byggnad, 
våldsbrott, samt stöld- och till-
greppsbrott.

Bäst resultat i undersökning-
en får Lomma, följt av Öckerö 
och Ydre.

– Mycket av resultaten häng-
er samman med socioekono-
miska faktorer. De kommuner 
som exempelvis har lägst an-
del personskador är välmåen-
de kommuner med hög andel 
välutbildade och låg andel äld-
re invånare, säger Ingela Sten-
bäck, MSB.

PER LARSSON

Kista
Tryck inte undan känslorna, 
de är en viktig kraft när kri-
sen ska hanteras.

Ibland behövs mer än ra-
tionellt tänkande, tydliga 
riktlinjer och strukturer för 
att ta bra beslut.

��När krisen är ett faktum är 
det bra att ha förberedda ruti-
ner, lathundar, kunskapsban-
ker och tidigare erfarenhet

Men kan man lämna en upp-
gjord plan och gå på magkäns-
la? Det var frågan som diskute-
rades på ett seminarie om be-
slut i samband med kriser.

diskussionen kom att  handla 
om att låta känslor spela en vik-
tig roll.

– Känslor är också en kraft. 
En kontrollerad ilska ska in-
te underskattas. Men att va-
ra lyhörd och kontrollera si-

na känslor är ett tuffare jobba 
än att stänga av dem, sade Ann 
Enander, forskare på Försvars-
högskolan.

och att känslor spelar  en viktig 
roll tycktes alla överens om.

– Men utöver det behövs ock-
så en frihet. När jag var yngre 
tyckte jag inte att känslor var så 
viktigt. Nu inser jag att det styr 
mycket av hur vi beter oss. Och 
underskatta aldrig betydelsen 
av medmänsklig kontakt, sade 
enska släckmedelscentralen 
(SMC).

Olof Ekman, MSB, konstate-
rade att det inte finns något an-
tingen eller, att det behövs både 
magkänsla och långsiktigt ana-
lyssätt.

– Det är viktigt att lära känna 
sig själv, veta hur man agerar 
under stress. Ju bättre själv-
kännedom, desto lättare att 

hantera den svåra situationen, 
sade han.

Om den bakomliggande 
strukturen inte fungerar kan 
känslorna också ställa till det, 
konstaterade Ann Enander.

– Skaver det i organisationen 
redan innan blir det nog inte 
lättare i kris när känslorna rör 
om.

Vem har rätt personlighet  för 
att ta beslut i kris, är vissa mer 
lämpade? Ann Enander fråga-
de retoriskt och svarade själv:

– Personligheten kan vi in-
te göra så mycket åt, men vi 
kan rusta oss. Det handlar om 
trygghet och tillit till andra, ha 
fysisk och psykisk balans, kun-
skap och erfarenhet, självkän-
nedom. Och om att öva. Det är 
mycket vi kan göra i stället för 
att jaga rätt personlighet.

Polisens regioner 
kan bli standard

Kommuner arbetar  
aktivt förebyggande

Tillåt känslor i krishanteringen

Kista
Polisen har delat in Sverige 
i sju regioner. Kommer det 
att bli vägledande för fler 
verksamheter?

�� 2015 förvandlas 21 po-
lismyndigheter till en natio-
nell myndighet. Samtidigt de-
las verksamheten in i sju regi-
oner.

– Om det funnits region-
bildningar att följa hade vi 
gjort det. Men det gjorde det 
inte och därför fick vi hitta 
lösningen själva, sade Tho-
mas Rolén, ansvarig för polis-
utredningen, på ett seminarie 
i Kista.

Förutom de tre storstadsre-
gionerna finns ytterligare fy-
ra regioner i polisens modell. 
Enligt Rolén har Åklagarmyn-

digheten beslutat ta efter och 
Migrationsverket visar intres-
se.

– Jag tror polisen kommer 
att sätta någon form av de 
facto-standard, sade Helena 
Lindberg, MSB.

– SKL vill jobba med stör-
re strukturer. Det här hand-
lar inte bara om sjukvård ut-
an även kollektivtrafik, sade 
Hans Karlsson direktör för 
vård och omsorg på SKL.

Karlsson anser att dagens 
gränsdragningar, exempelvis 
länsgränser, är hämmande för 
verksamheten.

– Vi är för präglade av orga-
nisationsscheman i stället för 
att se flödesscheman. Svensk 
helikoptersjukvård skulle ex-
empelvis må bra av en natio-
nell lösning.

fakta

Bästa kommuner 2013
1 Lomma
2 Öckerö
3 ydre
4 Knivsta
5 Bollebygd
Bygger på sammanvägt värde 
av personskador, utvecklade 
bränder i byggnader, våldsbrott 
samt stöld och tillgrepp.

�� Lägst antal per 1 000 inv

Sjukhusvårdade efter olycka 
1 Knivsta 7,1
2 Staffanstorp 7,9
3 Botkyrka 8,1
4 uppsala 8,2
5 Huddinge 8,2

Utvecklade bränder i byggnad 
1 Danderyd 0,16
2 Staffanstorp 0,19
3 Vellinge 0,20
4 täby 0,21
5 Lidingö 0,23

Anmälda våldsbrott 
1 ydre 2,5
2 Lomma 3,1
3 Öckerö 3,1
4 Bollebygd 3,2
5 robertsfors 3,3

Skadegörelse 
ovanåker 4,1 

Anmälda stölder och tillgrepp 
1 Pajala 14,1
2 Öckerö 14,4
3 Bjurholm  15,3
4 Hammarö 17,6
5 Habo 18,2

�� Lägst...

kostnader för olyckor 
Hammarö 4 400 kr per inv
antal otrygga o oroliga för bo-
stadsinbrott 
Kiruna 16,4 %
antal otrygga o oroliga för 
misshandel o överfall 
Leksand 10,1 %

�� Snabbast...
responstid räddningstjänst 
Staffanstorp 7,4 min
responstid ambulans 
Karlskoga 8,4 min

�� Högst...

samverkan polis/rtj 
Dals-Ed 
osby 50 %

samverkan IVPA
Eda 40 per 1 000 inv

jämställdhet rtj 
Mullsjö 21,7 procent

Fredric Jonsson
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MSB omorganiserar sin 
största avdelning, UB. 

Målet med förändring-
en är att ge bättre stöd till 
aktörer och sätta upp lång-
siktiga mål för arbetet med 
krisberedskap och skydd 
mot olyckor.

�� Förra året beslöt MSBs led-
ning genomföra en verksam-
hetsanalys som i sin rapport 
föreslog en omorganisering av 
avdelningen för utbildning, öv-
ning och beredskap, UB. 
Analysrapporten framhöll att:
�� frågor inom avdelningen 

hanteras på alltför detaljerad 
nivå på bekostnad av det stra-
tegiska arbetet
�� avdelningen haft svårt att 

finna balans mellan rädd-
ningstjänst och krisberedskap
�� avdelningens utvecklings-

enhet haft svårt att leva upp 
till alla förväntningar
�� utbildningsverksamheten 

inte utvecklats och förnyats i 
förväntad takt

parallellt pågick  en Nöjd 
kund-undersökning som be-
kräftade behovet av föränd-
ring. En följd av bristerna är 
en osäker krisberedskapsupp-
byggnad ute i landet.

– Det saknas till exempel 
gemensamma målbilder och 
för oss gäller det att tydliggö-
ra målbilderna och att bidra 
till att aktörerna jobbar för att 
nå dem. Det är också viktigt att 
vi arbetar med mer långsikti-
ga mål. Inte bara tre utan tio år 
framåt och kanske ännu längre 
i vissa frågor, säger avdelnings-
chef Kjell Wahlbeck.

kritiken är inte enbart  följden 
av sådant som MSBs kunnat 
råda över. Det visade sig till ex-
empel att enheten för utveck-
ling av räddningstjänst och 
krishantering hade ett för om-
fattande och komplext upp-
drag.

– När Räddningsverket bild-
ades 1986 fick man rätt gott om 
pengar vilket gjorde att det togs 
många initiativ för att stödja 
räddningstjänsten. Det fanns 
resurser för det som önskades 
och aktörerna vande sig vid att 
ha en myndighet som hjälpte 
till med vad det nu kunde va-
ra. När pengaströmmen drogs 
åt, vilket blev tydligt först när 
MSB bildades, matchade inte 
förväntningar och möjligheter, 
säger Cecilia Looström, biträ-
dande chef för UB.

UB är MSBs jätte med om-

kring 370 medarbetare och 
spänner över verksamheter 
som Rakel och ledningsstöd till 
hela utbildningsområdet med 
verksamhetställena i Revinge 
och Sandö. UB arbetar med bå-
de krisberedskapsfrågor och 
skydd mot olyckor.

– Man kan också beskriva 
det som den förberedande de-
len i det breda uppdraget, det 
vill säga att stödja aktörerna att 
samverka i hela skalan och se-
dan sektorsuppdraget att stöd-
ja utvecklingen av kommunal 
räddningstjänst, säger Cecilia 
Looström.

konkret innebär  organisa-
tionsförändringen att två en-
heter, enheten för utveckling 
av räddningstjänst och kris-
hantering och enheten för led-
ningssystem och beslutsstöd 
avvecklas. 

De ersätts med tre nya en-
heter, enheten för samverkan 
och ledning, enheten för rädd-
ningstjänst och enheten för be-
slutsstöd. Det kommer också 
att inrättas en analysfunktion 
vid avdelningsledningens stöd-
funktion.

– För att det här ska funge-
ra måste vi arbeta med mål och 
målstyrning. Ska man bygga 

krisberedskap i samhället mås-
te man ha uppfattningar kring 
förmågor och vilka påfrest-
ningar vi tror samhället kom-
mer att utsättas för. Den typen 
av analysfrågor är viktiga och 
det gör att nya UB är förstärkt 
med en analysgrupp.

räddningstjänstenheten  ska 
samordna och utveckla rädd-
ningstjänsten. För att skapa 
bättre dialog vill MSB bilda ett 
räddningstjänstråd med repre-
sentanter från området.  

På enheten för samverkan 
och ledning bildas kompetens-
grupper för att myndigheten 
ska bli mer samlad och syste-
matisk i kontakt med aktörer.

– Kompetensgrupperna ska 
arbeta ut mot aktörerna för att 
stödja och utveckla samverkan. 
Redan idag görs det mycket bra 
arbete, till exempel metodpro-
jektet för att stödja och utveck-
la länsstyrelsernas geografiska 
områdesansvar. Det ser vi som 
en av byggstenarna framöver 
med att jobba systematiskt. Vi 
måste försöka jobba mer ge-
nom länsstyrelserna, säger Ce-
cilia Looström.

kompetensgrupperna  ska ock-
så ut och göra behovsanalys av 

framförallt förmågan att sam-
verka och leda, men även in-
ventera behov av utbildning, 
tekniskt stöd, övning för att se-
dan föreslå vilka åtgärder som 
behövs och vilket stöd MSB 
kan ge.

– På det här viset kan vi över 
tid jobba samlat med aktörer-
na. En kompetensgrupp kom-
mer kanske att rikta sig mer 
mot central nivå och de andra 
två mot regional nivå men som 
även omfattar lokal nivå genom 
länsstyrelsernas områdesan-
svar.

Utbildningsfrågorna  har fått 
släpa lite men även där blir det 
förändringar. Utbildningen 
ska bli bättre på att anpassa sig 
till aktörernas behov.

– Utbildning är mer en frå-
ga om arbetssätt och processer. 
Varje verksamhetsdel måste ha 
en verksamhetsstrategi och det 
gäller självklart även utbild-
ningsverksamheten, det mås-
te finnas en långsiktig utbild-
ningsstrategi.

Just nu är förslaget att den 
nya avdelningen ska heta av-
delningen för utveckling av be-
redskap och att förkortning UB 
finns kvar. 

GUNNO IVANSSON

MSB gör om – för bättre stöd
��– Det är viktigt att vi jobbar med mer långsiktiga mål

Kjell Wahlbeck och Cecilia Looström ansvarar för MSBs gigant, avdelningen för utbildning, övning och beredskap med omkring 370 medarbetare. Nu omorganiseras avdel-
ningen, bland annat för att förbättra det externa stödet. Foto: Johan EklunD
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Konstruktionsbränder – 
gissel och huvudbry för 
räddningstjänsten.

– Men jag är övertygad 
om att fler sitter och filar på 
lösningar. Hjälps vi åt går 
utvecklingen snabbare, sä-
ger Lasse Nelson, lärare på 
MSB Revinge.

�� I bloggen ”En dåres bekän-
nelse” i Tjugofyra7 tog Nel-
son förra året upp våndan med 
konstruktionsbränder. 

Han konstaterade generali-
serande att: ”Så länge vi hante-
rar rumsbränder lyckas vi. Om 
eller när branden smiter in i 
konstruktionen ökar risken för 
en totalskada drastiskt”.

Nelson insåg att han själv bi-
dragit till fokuseringen och att 
han haft fel.

Nu är hans vision att bran-
schen tillsammans ska ägna de 
nästkommande 30 åren åt att 
Sverige blir världsledande på 
konstruktionsbränder, så som 
man de senaste 30 åren bli-
vit världsledande på invändig 
brandsläckning.

Och på Skadeplats gav Las-
se Nelson och Erik Elvermark, 
Norrtälje räddningstjänst, ex-
empel på att det händer saker 
i landet.

– Vi har kommit en bit på vä-
gen. Om alla delar med sig av 
sina erfarenheter kan vi bli än-
nu bättre.

Exemplen som gavs var:
��Umeå gör husbränningar 

med särskilt fokus på kon-
struktionsbränder. 

–Man ser till att branden får 
fäste inne i väggar. Erfaren-
heter är bland annat att det 
går fort när branden väl tar sig, 
det är svårsläckt om man an-
vänder normala metoder för 
rumsbrand och det kan ta lång 
tid innan man får tolkningsba-
ra utslag på IR-kameran. Det 
är inte revolutionerande, men 
intressant.
��Norrtälje testar att få in 

släckmedel i konstruktionen 
utan att få in luft.

– Skumspikar används och 
fördelen med skum är att det 
kan tryckas ut i väggen. Det går 
inte åt mycket vatten och man 
har nästan ingen luft alls med.

�� Storgöteborg har dammat 
av skriften ”Så byggdes hu-
sen” och med stöd av författa-
ren gjort en version som kallas 
”Så brinner husen”, med klar 
koppling till konstruktion.

– Här erbjuds materiallära, 
konstruktionslära, byggnads-
tekniskt brandskydd, erfaren-
heter från bränder, scenarior. 
Finns riktiga godbitar i materi-
alet.
�� Landskrona testar olika me-

toder och tekniker.
– Man testar olika tillsatser 

i släckvattnet, har anpassat 

dimspik så att de sprutar bak-
åt och tar väggen inifrån. Tes-
tar också IR-kameran på olika 
sätt.

Det noterades också att stu-
denter vid Lunds tekniska hög-
skola gör jämförande studie av 
släckeffekter hos tillsatser och 
brandimpregneringsmedel i 
släckvatten.

– Jag tror vi har en framtid 
med tillsatsmedel, det kan gör 
arbetet ännu effektivare, säger 
Erik Elvermark.

PER LARSSON

Intresset att diskutera ope-
rativa frågor inom rädd-
ningstjänsten är stort. 

Nästan 600 deltagare 
kom till konferensen Skade-
plats i Karlstad, 25-26 sep-
tember.

– Vi ser en otrolig utveck-
ling. Och det här intresset 
måste förvaltas, säger Ro-
ger Ågren, projektledare för 
Skadeplats.

��Under 90-talet arbetade då-
varande Räddningsverket hårt 
med att poängtera vikten av fö-
rebyggande arbete. 

När det slog igenom i landet 
blev det med sådan kraft att det 
på sina håll knappt var legitimt 
att framföra operativa spörs-
mål.

Det blev i debatten ett slags 
motsatsförhållande mellan 
operativt och förebyggande ar-
bete, i stället för att se dem som 

komplement till varandra.
Jan Wisén, MSB, var under 

sin tid som brandchef i Stock-
holm en av de som alltid fram-
härdade vikten av båda funk-
tionerna. Från Skadeplats kon-
staterade han på Twitter:

– Ökat intresse för operativa 
frågor, pendeln svänger. 

tidigare var  operativ rädd-
ningstjänst i försvarsställning, 
med bemanning och risker vid 
minskade resurser som huvud-
fråga. Numera är det metoder 
och utveckling som finns på 
dagordningen.

Roger Ågren, till vardags 
brandmästare i Solna, kon-
staterar att engagemanget för 
operativa frågor är stort i rädd-
ningstjänsterna och att den ena 
inriktningen inte utesluter den 
andra.

– Många ringer, det byggs 
nätverk och man samarbetar i 
olika frågor. Vi måste diskute-

ra den operativa verksamheten 
också. Det inträffar dessvärre 
olyckor.

konferensen skadeplats  ge-
nomfördes för fjärde året. I år 
kom 591, runt 200 fler än året 
innan. Orsakerna kan vara fle-
ra, men att intresset ökar är 
tydligt.

Roger Ågren såg en föränd-
ring efter konferensen för två 
år sedan när Kim Nydahl, Hel-
singborg, föreläste om praktisk 
håltagning vid bränder.

– Det ledde till nätverk bland 
olika räddningstjänster, meto-
der och rutiner diskuterades.

Och det är dit man vill nå.
– Det är viktigt att konfe-

rensen är levande hela året, att 
diskussionerna fortsätter och 
kontaktnäten hålls levande. 
Det finns så mycket kunskap 
inom räddningstjänsten som 
vi annars inte får ta del av.

Vissa föreläsningar på Ska-

deplats är lärande, andra ren 
information. På Brandskydds-
föreningens hemsida kom-
mer inslag från föreläsningar-
na att läggas upp. De komplet-
teras med diskussionsfrågor 
som kan ventileras på den eg-
na brandstationen, för att hålla 
diskussionen vid liv.

– Vi kan ta DalaMitt som ex-
empel. De skickar 15-20 an-
ställda varje år, från brandman 
till insatsledare. Från år till år 
skickar de nya personer så att 
deltagandet går runt och alla 
tar med sig diskussionerna på 
konferensen hem till arbets-
platsen.

sM i losstagning  arrangerades 
i samband med konferensen. 
Dock bara med två deltagan-
de lag.

– Men evenemanget hade 
stor publik och jag tror många 
såg nyttan av det hela, att täv-
lingen ger ett ökat lärande. 

Därför hoppas vi på fler delta-
gare nästa år och en utveckling 
av losstagningsarbetet.

effektiva  räddningsinsatser är 
ett område Roger Ågren som 
projektledare vill jobba vidare 
med, hot och våld inom rädd-
ningstjänsten likaså.

– Och vi måste fortsätta med 
utryckningskörning, inte minst 
med tanke på det som hände i 
Mellerud. 

Per-Olof Engholm, Da-
laMitt, föreläste i ämnet i Karl-
stad och tog i slutet upp olyck-
an i Smedjebacken förra året då 
två brandmän omkom.

– Det sista han sa var: låt det 
aldrig hända igen. En vecka se-
nare hände det.

Nästa år arrangeras Skade-
plats i Älvsjö 14-16 oktober i 
samband med Skyddsmässan.

PER LARSSON

Operativa frågor lockar stort
��– Vi ser otrolig utveckling, intresset måste förvaltas

Konstruktionsbränder huvudbry
På gång
”Om alla delar med 
sig av sina erfaren-
heter kan vi bli ännu 
bättre.”
Lasse Nelson, lärare MSB

Under Skadeplats visades olika sätt att angripa konstruktions-
bränder. Foto: pEr larsson

Nya fordon  
skapar osäkerhet
�� Stäng av motorn, koppla 

bort batteriet.
Traditionella åtgärder vid 

trafikolycka gäller även för for-
don med alternativa bränslen.

– Ni jobbar säkert i dag, fort-
sätt med det och var inte så 
oroliga för dessa bilar, säger 
Göran Valentin, MSB Revinge.

Fordon med alternativa 
bränslen kan skapa osäkerhet 
vid olyckor. Men att en enskild 
brandman ska kunna hantera 
alla typer av bilar som tillver-
kas är omöjligt, anser Göran 
Valentin.

– Vi måste hitta generel-
la riktlinjer. Att lära sig var al-
la skiljebrytare och säkringar 
sitter i en elhybrid, det funkar 
inte.

Hans enkla råd vid en olycka 
är:

Försök identifiera fordonet. 
Om märkning inte syns. Öpp-
na motorhuven, elhybrider har 
orange kablar. Två tanklock är 
en annan vägledning.

Den första åtgärden är, pre-
cis som med traditionella for-
don, att stänga av motorn och 
koppla ur batteriet.

Läs mer
fler artiklar från Skade-
plats finns på:  

www.tjugofyra7.se



Sociala medier
��Både tillgång och nya utmaningar

stocKholm 
Tro inte att sociala medier är 
hela lösningen eller ändrar 
spelreglerna för kriskommu-
nikation helt och hållet.

– Det är klart att det ger 
en ny dimension, men det är 
också en möjlighet att skaf-
fa sig nya problem. Man bör 
tänka till hur man ska an-
vända det.

��Det säger medieforskaren 
Michael Karlsson vid Karlstads 
universitet som föreläste vid 
en Nordisk konferens om kris-
kommunikation. Han manar 
myndigheter till en viss restrik-
tivitet i användningen av socia-
la medier i krishantering. Hur 
många bollar ska man springa 
på? Risken finns att man förlo-
rar sig i detaljer.

– Vi såg på övningen under 
konferensen att man hade svårt 
att skapa överblick fast det bara 
var 100 personer. När det smäl-
ler till kommer det att vara flera 
tusen och finns ingen som helst 
möjlighet att få en överblick. 
Försöker man gå i dialog med 
alla dessa kommer man att bli 
handlingsförlamad.

han tror att i en  krissituation 
bli myndigheternas kommuni-
kation mer enkelriktad.

– Man kan tänka sig att man 
för en pseudodialog, man ser al-
la frågorna men svarar kollek-
tivt; nu ser vi att många ställer 
den frågan och då kan vi ge det 
här beskedet.

Han har också studerat poli-
tisk kommunikation och rela-
tionsbyggande i sociala medier 
och fann bland annat att 2010 
var det 1-2 procent av Sveri-

ges befolkning 
som använde 
sociala medi-
er för att lyss-
na på politiker. 
Det finns en 
högljudd och 
inflytelserik 
grupp i sociala 
medier men de 
är inte särskilt 
representativa enligt Michael 
Karlsson.

– Sociala medier är en del i 
medielandskapet men den de-
len är fortfarande inte den vik-
tigaste. Det är fortfarande så att 
tio procent av Sveriges befolk-
ning inte har internet överhu-
vudtaget och det är oftast de re-
surssvaga.

avsändarens trovärdighet  är 
avgörande och då är det de tra-
ditionella medierna som gäller.

– Förändringarna sker inte så 
snabbt och får inte så stora kon-
sekvenser som man tror. Främ-
sta nyhetskällan är public ser-
vice och så kommer det att vara 
också om 20 år, säger Michael 
Karlsson.

Thomas Dybro Lundorf, 
kommunikationsdirektör på 
danska Beredskapsstyrelsen, 
anser att myndigheter ska an-
vända sig av sociala medier i hö-
gre utsträckning.

– Diskussionen på konferen-
sen vittnar om att det finns en 
utvecklingspotential hos myn-
digheterna i de nordiska län-
derna. Det finns andra länder 
som är mycket bättre på att ut-
nyttja potentialen i sociala me-
dier.

Han ser sociala medier som 
ett verktyg för att omsätta 

nordiska värden som demokra-
ti och öppenhet till det praktis-
ka kriskommunikationsarbe-
tet.

– Vi ska vara så öppna som 
överhuvudtaget möjligt. Jag 
tror på medborgarnas förmåga 
att tänka självständigt och age-
ra rationellt om de får korrekt 
information.

enligt Mats eriksson , Örebro 
universitet, ser informatörer 
ute i kommunerna sociala me-
dier framför allt som ett verk-
tyg för relativt enkelriktad in-
formation ut till medborgarna. 
Ett problem är personalbeho-
vet vid en stor kris.

– Man sa samma sak på 
1930-talet när telefonväxeln in-
fördes. Nu finns en ny teknologi 
och vår uppgift är att hitta möj-
ligheterna med ett nytt verktyg 
i stället för att se begränsning-
ar. Det klart att det kräver re-
surser och vi inte kan svara på 
allt. Man ska ha en strategi och 
avsätta resurser, säger Thomas 
Dybro Lundorf.

Enligt MSBs generaldirektör 
Helena Lindberg är det defini-
tivt en arena där myndigheter 
ska finnas.

– Jag tror visst att myndig-
heter ska finnas i sociala medi-
er, inte bara i form av envägs-
kommunikation. Se till att byg-
ga nätverk även i sociala medier 
som kan bli plattform för vidare 
spridning. Självklart kan vi inte 
ge individuella svar till tusen-
tals inströmmande frågor och 
vi ska proaktivt ha tänkt ige-
nom hur vi ska vara på sociala 
medier.

GUNNO IVANSSON

Under konferensen Nordic Crisis Communication 2013 i Stockholm hölls en övning i sociala medier. 
Olika bord fick olika roller som media, rederi och myndigheter. Uppgiften var att hantera kommuni-
kationen efter en båtolycka med norska skolungdomar på Ålandshav.

Thomas Dybro 
Lundorf

”Blir det fel i början 
blir det fel länge”
När krisen inträffar, lägg 
kraft på att ställa rätt di-
agnos i inledningen.

– Vid stora kriser blir det 
ofta fel i början och sedan 
blir det fel länge.

�� Professor Bengt Sunde-
lius talade om tunga beslut 
i trängda lägen och de ut-
maningar som beslutsfatta-
re och kriskommunikatörer 
ställs inför vid en kris.

Viktigt är att hålla olika  led-
ningsnivåer åtskilda.

– Ett tydligt mönster i 
svensk krishantering är att 
höga chefer tenderar att tril-
la ner på operativ nivå, i ope-
rativa detaljer. Det ska undvi-
kas, strategisk-operativ är en 
väsentlig uppdelning.

En stor utmaning är att ha 
koll på utförandet i alla led. 
Göteborgsbranden 1998 var 
väl hanterad i många avseen-
den, tills man bad landshöv-
dingen skicka ett kondole-
ansbrev till familjer till de 63 
ungdomar som omkommit.

– Det gjordes för att åter-
ställa en slags närhet mellan 
staten och de berörda famil-
jerna, ett bra initiativ. Tyvärr 
var det så att ungefär samti-
digt fick familjerna ett stan-
dardbrev från Försäkrings-
kassan som löd ungefär: på 
grund av ändrade familjeför-
hållanden dras ert barnbidrag 
in från och med nästa månad.

Vissa familjer fick också  till-
lägget att på grund av föränd-
rade familjeförhållanden re-
duceras bostadsbidraget med 
x kronor i månaden.

– Ingen gjorde fel, alla sköt-
te sin uppgift, alla tog sitt an-
svar men det fungerade inte 
som helhet. Försäkringskas-
san följde sina rutiner men 
det tillintetgjorde budskapet 
från landshövdingen.

– Det vi gör ska sättas i re-
lation till vad andra gör. Nu 
raljerar jag lite, men om alla 
var för sig sköter sin uppgift 
väl blir helheten obra, säger 
Bengt Sundelius.

”Lär er 100 ord”
��Trots ett ett nära samar-

bete på nästan alla områden 
och stora likheter mellan de 
skandinaviska länderna finns 
det skillnader. En av dem är 
språket.

För svenskar kan dans-
kan vara svår att hänga med i 
medan isländska och finländ-
ska kan vara obegripligt för 
övriga. Det fanns inga från Is-
land på plats men  finländare 
på scenen använde engelska.

Att inte alla självklart för-
står sina nordiska kollegor 
blev även uppenbart under 
den övning i sociala medier 
som hölls.

Mikael Ap-
pel, polis i 
finska Öster-
botten, med 
erfarenheter 
från en finsk-
svensk öv-
ning i Kvar-
ken tog upp 
frågan.

 – Även om vi på finsk sida 
pratar svenska använder vi 
inte riktigt samma begrepp 
som våra svenska kollegor. 

Nästa nordiska konferens 
i kriskommunikation hålls i 
Finland om ett och ett halvt 
år. Inför den fick deltagarna 
en hemläxa av MSBs general-

direktör Helena Lindberg.
– Till dess kanske vi al-

la har gjort en liten läxa. Jag 
tror nämligen att vi skulle 
kunna kommunicera myck-
et enklare med varandra om 
vi lärde oss så där en hundra 
nyckelord på de olika Skandi-
naviska språken.

”Ljug aldrig”
��Det var den tidigare mång-

årige TV-reportern K-G 
Bergströms korta men kärn-
fulla råd till deltagarna på 
konferensen.

I övrigt var hans rekom-
mendation att vara så öppen 
som möjligt.

– Det är meningslöst att få 
medierna som motståndare. 
Ni ska inte betrakta medier-
na som fiender utan lära er 
att hantera dem.

Det är vanligt att journali-
ser anlitas för att medieträ-
na företagsledare och andra 
makthavare.

– Jag får ofta erbjudan-
de om att medieträna chefer 
men säger alltid nej eftersom 
det jag har att säga kan sägas 
på några sekunder. De en-
da råd jag har är: Ljug aldrig! 
Och erkänn dina misstag.

Mikael Appel
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stocKholm
Räddningstjänstens uppgift är ytterst att 
rädda liv.

För Conny Söderberg, Stockholm, är det 
självklart att det även innefattar de som 
medvetet försöker släcka sina liv.

Han vill att vi vågar prata om självmord, 
klär av det från skuld och skam.

��Hösten 2008 hade Kungsholmens brand-
station ett dyklarm till Västerbron, känd själv-
mordsplats. Brandmästare Söderberg åkte ut 
med sin styrka.

– Vi satt i båten och väntade i vattnet på att 
personen skulle hoppa, det var så vi agerade på 
de här larmen. Efter 15-20 minuter blev insat-
sen avblåst, någon hade förmått personen att 
ändra sig. Vi packade ihop och åkte hem.

Efteråt mådde Conny Söderberg inte bra, 
grubblade och hade svårt att sova. Han kon-
taktade Christer Ängehov, då vice brandchef.

– Vi var 25-30 man på larmet, men gjorde 
inget. Jag sa att vi måste göra något, och Chris-
ter tände.

Där någonstans föddes tankarna som i för-
längningen utmynnade i Spis-larm. I dag lar-
mas räddningstjänst, polis och ambulans sam-
tidigt vid hot om självmord. Först på plats sö-
ker upp personen och försöker samtalsvägen 
förhindra denne att ta sitt sista beslut.

Det finns de som ifrågasätter om detta är en 
uppgift för räddningstjänsten.

– Jag kan förstå det. Men vår tolkning av lar-
met är ”person i farlig belägenhet”, det är där-
för vi åker, säger Conny Söderberg och tilläg-
ger:

– Hur många räddar vi vid bränder? Under 
alla mina år har jag varit med och släpat ut en 
person från brand. Men jag har varit med och 
förhindrat ett tiotal självmordsförsök de se-
naste två åren. Jag tycker vi kan göra skillnad 
här och hjälpa människor till ett bättre liv.

Varje år begår runt 1 400 människor  själv-
mord. Bland ungdomar i åldern 15-24 år är det 
vanligaste dödsorsaken. Och där sjunker inte 
dödstalet, vilket sedan 80-talet varit fallet i öv-
riga åldrar.

Jönköping har, med räddningstjänsten 
som motor, i många år jobbat för att förebygga 
självmord. Modellen att blåljusorganisationer 
samarbetar föddes där, bland annat med stöd 
av dåvarande Räddningsverket. Men så många 
andra har inte hakat på.

Stockholms län har Jönköping som förebild 
och har tagit efter den småländska modellen. 
Nu är många intresserade av Stockholms ar-
bete, Conny Söderberg har ett antal besök in-
bokade.  Kanske har frågan mognat med tiden.

Conny Söderberg vill göra dödsorsaken syn-
lig. Bort med tabun, klä av det från skuld och 
skam.

– Tycker vi det är okej i Sverige 2013 att folk 
hoppar från broar? Vi måste få igång den dis-
kussionen. Vi måste prata om det. Vårt mål när 
vi larmas är att förmå personen att välja livet.

Han har en uppsjö av händelser att relatera 
till. En del har slutat bra, andra inte.

Här är två:

�� – En kvinna som försvunnit från en institu-
tion hade sagt hon skulle dränka sig. Egentli-
gen är det försvunnen person och uppgift för 
polisen. Men med Spis-larm var det 30 perso-
ner ute och några brandmän med lokalkän-
nedom hittade henne i ett vattenbryn. Hon 
överlevde, utan Spis-larm hade hon sannolikt 
frusit ihjäl.
�� – En tid innan vi dragit igång Spis-larmen 

la en tonåring i Järna ut på nätet att han skul-
le ta livet av sig. Polisen kom dit men tog sig 
inte in. De knackade på hos grannen som vi-
sade sig vara både deltidsbrandman och fast-
ighetsskötare. När de öppnade dörren var det 
försent. Om det varit ett Spis-larm hade del-

tidskåren varit där långt tidigare och kanske 
hade det gått annorlunda.

för spis-larm har  blåljusorganisationerna ut-
bildat instruktörer i förebyggande av själv-
mord. Instruktörerna har i sin tur har utbildat 
övrig personal med vikt på samtalet med den 
självmordsbenägne.

Inledningsvis skickades stora styrkor på lar-
men. Nu när personalen är tryggare i arbetet 
avgör larmoperatören storlek på styrka, men 
minimum är tre brandmän.

Och larmen är vanliga, 2012 hade Stock-
holms län 198 Spis-larm, lite drygt ett varan-
nan dag.

Mod att prata om självmord

Conny Söderberg konstaterar att han varit med och räddat fler liv genom att förhindra självmord än han gjort under alla sina tidigare år i yrket.  Foto: Erik MårtEnsson

Gjorde inget
”Vi satt i båten 
och väntade i 
vattnet på att 
personen skul-
le hoppa, det 
var så vi age-
rade på de här 
larmen.”
xx
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fakta

Spis-larm
�� ambulans, räddningstjänst och polis anro-

pas samtliga vid hot om självmord, anropet 
från SoS alarm är Spis-larm.
�� först på plats tar kontakt, erbjuder stöd, 

med syfte att rädda liv.
�� Handlingsplan för samverkan finns och är 

förankrad i respektive organisation.
�� Spis-larm har använts sedan april 2012. Nu 

är det en del av ordinarie verksamhet.
�� räddningstjänst, ambulans och polis har 

utbildat 32 instruktörer. De har fått sex dagars 
utbildning i psykisk hälsa för barn och vuxna, 
samt två dagar i akut omhändertagande med 
fokus på samtalet med den självmordsbenäg-
ne.
�� Instruktörerna har utbildat personalen i egna 

organisationen (åtta timmar).
�� Spis står för suicid prevention i Stockholms 

län. Startades som projekt 2008 med repre-
sentanter från SoS alarm, räddningstjänster-
na, landstinget, Polisen samt NaSP (nationellt 
centrum för suicidforskning och prevention av 
psykisk ohälsa) vid Karolinska institutet.

– Vi tittar mer in i oss själva och har blivit 
mer medvetna om hur vi mår, säger Jeff 
King, styrkeledare i Haninge.
�� Södertörns brandförsvars-

förbund började åka på Spis-
larm för ett drygt år sedan. Då 
fick de en kortare utbildning 
om psykisk ohälsa och själv-
mordstankar. 

Ungefär samtidigt började 
de arbeta med Självklart, ett 
kompetensutvecklingspro-
jekt inom jämställdhet och mångfald.

– Tajmingen var jättebra. För mig blev det 
uppenbart att de två sakerna går i varandra, 
säger Jeff King.

Tidigare hade han haft uppfattningen att 
jämställdhet och mångfald främst går ut på 
att ta hänsyn till minoriteterna. När material-
et för att förebygga självmord presenterades, i 
stort sett samtidigt som projektet för att skapa 
en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö, 
blev två saker tydliga. Dels att brandmän ställs 
inför situationer som kan sätta djupa spår i sjä-
len, dels att män har en del att vinna på mindre 
strikta könsroller. En kultur av att låtsas obe-
rörd och tiga om det jobbiga, är direkt skadlig.

– Jämställdhet och mångfald har blivit mer 
relevant för oss själva. Alla i min grupp har 
kunnat identifiera sig med det vi har pratat 
om. Vi har ju alla varit ute på svåra olyckor i 
jobbet och har börjat fundera på vad som kan 
leda till självmordstankar.

Jeff king hade en kollega  i England som tog 
sitt liv. Under de snart tio år han arbetat i Sve-
rige har två anställda i Södertörn gjort det.

– Det är klart att man ställer sig frågan om 
det kan vara kopplat till vårt yrke. 

Eller till kulturen av tigande.
– Jag känner personligen en stor lättnad se-

dan vi började arbeta med Självklart och Spis. 
Det har gjort det lättare att prata om de svåra 
sakerna. 

Styrkeledaren upplever också att de andra 
oftare kommer till honom för att prata.

– Jag tror att folk bättre förstår nu att man 
inte blir en sämre brandman för att man är 
känslomässigt berörd.

Hela samtalsklimatet har blivit mer öppet, 
tycker han.

– Vi har blivit mer medvetna om hur vi  själ-
va mår och hur vi bemöter varandra.

ANNIkA N LINDqVIST

Conny Söderberg uppskattar att man vid 10-
15 procent av larmen, någon statistik finns in-
te, lyckas prata personen ur situationen.

– I övriga fall är de redan räddade av andra 
eller döda.
��Hur närmar ni er en person som hotar ta 

livet av sig?
– Vi presenterar oss, säger att vi vill hjäl-

pa och frågar vad det stora problemet är. Det 
handlar om att visa förtroende och vinna re-
spekt. Om det inte går att få kontakt får man 
backa lite. Men vi lämnar aldrig personen en-
sam, det är ofta sällskap som saknas.
��Hur har reaktionerna varit från personalen?
– I början fanns det motstånd, på något stäl-

le gick man till Arbetsmiljöverket med frå-
gan. Men det har blivit positivt. De känner sig 
tryggare och vågar ta initiativ i situationen. 
Det har också blivit en mer öppen dialog på 
brandstationen.

för några år sedan tog en kollega  på brand-
stationen livet av sig. Conny Söderberg in-
såg efteråt att man bodde förstått risken. Det 
fanns signaler.

– Det är nog lättare att hantera ett Spis-
larm, då kliver man in i yrkesrollen. När en 
kollega mår dålig kommer allt mycket när-
mare, det blir personligt. Men vi måste pra-
ta om det. 

Fysiska besvär kan det pratas öppet om på 
kafferasten. En depression förblir snarare en 
hemlighet.

– Det här gäller hela samhället. Vad gör vi 
med de som inte mår bra? Vi måste börja vå-
ga fråga folk hur de mår. När vi spelade in en 
film om självmord stod jag på Västerbron och 
såg ut att vara på väg att hoppa. Kameran stod 
på sånt avstånd att ingen kunde förstå att det 
inte var på riktigt. Fem-sex personer passe-
rade mig under tiden. Ingen gjorde en ansats 
att fråga mig vad jag gjorde eller hur jag måd-
de.

en följd av spis-projektet  är också åtgärder 
för att försvåra självmord. Västerbron har 
försetts med staket som ska hindra folk från 
att hoppa. 

Conny Söderberg tycker att länets kom-
muner kan bli aktivare i det förebyggande ar-
betet. Kartlägga frekventa självmordsplatser 
är bara en åtgärd.

– Det handlar om att få ihop alla delar av 
det förebyggande arbetet, hur vi tar hand om 
de som bevittnat ett självmord. Vi behöver 
samköra statistik. I dag ser vi inte helheten 
och effekten av vårt arbete. Då är det svårt att 
veta vad som kan bli bättre.

PER LARSSON

Mod att prata om självmord

Conny Söderberg konstaterar att han varit med och räddat fler liv genom att förhindra självmord än han gjort under alla sina tidigare år i yrket.  Foto: Erik MårtEnsson

Livräddare
”Vårt mål när 
vi larmas är 
att förmå per-
sonen att väl-
ja livet.”
xx

�� – Teoretiskt sett kan brandmän ha högre 
självmordsrisk än genomsnittet, säger fors-
karen Gergö Hadlaczky. biträdande chef på 
NASP. 

Siffror finns inte, Sverige har ingen tillför-
litlig statistik över självmord i relevanta yr-
kesgrupper. 

Psykisk ohälsa förklaras dels av genetiska 
faktorer, dels av traumatiska händelser.

– Rent teoretiskt kan risken för brandmän 
öka genom att de ofta exponeras för farliga 
situationer som för vissa kan vara traumati-
serande. 

Att vara man är en riskfaktor i sig. Nästan 
två tredjedelar av alla som tar sina liv är män.

– En förklaring kan vara att psykisk ohäl-
sa är mer stigmatiserat hos män och att de är 
mindre benägna att söka hjälp.

Kan teoretiskt ha högre risk

Blivit lättare att 
prata om det svåra

Jeff King
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Hitta ord i bokstavsmyllret. De kan finnas vågrätt, 
lodrätt, diagonalt, vara skrivna från höger till vänster.

Vi söker tio ord som har med SKYDD att göra.
Plats

I cirkulationsplatsens mitt 
finns en fontän i form av 
en superellips. Här står 
skulpturen Kristall vertikal-
accent.

Marias enmansorkester 
som framförde kristna 
sånger under sin gatumis-
sion var från 1972 till 2002 
ett välkänt inslag här.

Det nuvarande torgets 
nedre del, som i folkmun 
kallas “Plattan”, ligger 
ungefär 10 meter ner 
under marknivå.

Torget har fått sitt namn 
efter bildhuggaren Tobias 
Sergel och ligger mitt i 
centrala Stockholm.

Namn

Namnet kommer från det 
grekiska ordet för lysande 
eller fackla.

Tidigast förknippad med 
namnet var en mycket 
skön sådan, gift med kung 
Menelaos av Sparta.

En svensk skådespeler-
ska, som setts i bl a 
filmerna 1939 och Black 
Jack, heter så. Hon är mor 
till Molly Nutley.

MSBs generaldirektör 
Lindberg bär det 
förnamnet.

Mat

En märklig omständighet 
är att namnet på denna 
maträtt inte förekommer i 
SAOL:s ordbok, trots att 
den är vanlig i dag.

Är oftast gjord på fläskkött 
och alltid utdrygad med 
potatis eller gryn, eller 
bådadera.

Dillstuvad potatis serveras 
ofta till denna maträtt. 
Inlagd gurka eller rödbetor 
ingår också.

Lättrökt, grovkornig 
korv, med syrlig smak. 
Förknippas allt som oftast 
med Småland.

Oväder

Orsakades av ett djupt 
lågtryck vars centrum drog 
in i trakterna av norska 
Bergen denna januarinatt.

Centrumet rörde sig sedan 
över Sverige via norra 
Värmland med ett tryck på 
972 hPa, och vidare mot 
Dalarna.

Värst drabbat blev ändå 
Götaland och särskilt 
Gotland med många 
nedfallna träd. Tre 
människor omkom.

Var något svagare än 
orkanen Gudrun och 
drabbade oss den 13 och 
14 januari 2007.

Poli-
tiker

Efter studier vid Beskow-
ska skolan, där han var 
klasskamrat med blivande 
kung Gustaf V, gick han på 
naturvetenskaplig linje.

Efter att ha arbetat med 
tidningen Tiden, knöts han 
till den av August Palm 
strartade tidningen Social-
Demokraten.

Valdes in i riksdagen 
1886. Var finansminister 
1917-1918 och 
utrikesminister 1921-1923.

Hade flera korta 
ämbetsperioder som 
statsminister mellan 1920 
och fram till sin död 1925.
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Organi-
sation

I september 2010 visade 
sig behovet av en organ-
isation som kunde sam-
ordna och organisera upp 
en stor mängd frivilliga.

Ett uppmärksammat fall 
är då en 9-årig flicka i 
Örgryte hittas levande 20 
timmar efter att hon blivit 
bortförd.

Organisationen arbetar 
huvudsakligen med att 
publicera efterlysningar i 
Facebook samt att organ-
isera skallgångskedjor.

Svensk ideell organisation 
som hjälper till att söka 
efter människor som 
försvunnit.

Artist

Född 1963 i Överkalix, 
Norrbotten. Hon körade för 
Herreys i Eurovision Song 
Contest 1984.

Några av låtarna hon har 
haft på Svensktoppen är; 
Världens lyckligaste par, 
100 % och Kan man gifta 
sig i jeans?

Under sitt flicknamn Lotta 
Pedersen gjorde hon som 
17-årig flicka, medlem i a 
capellagruppen Trioala, 
debut i Nygammalt.

Dansbands-, musikal-, 
schlager- och vispop-
sångerska samt sång-
pedagog och program-
ledare i TV.

Även-
tyrare

Gillar bergsbestigning 
och äventyr av alla slag. 
Blev 2007 utsedd till Årets 
äventyrare.

Född 1973 i Malmö, men 
har dubbelt medborgar-
skap. Det andra landet är 
Tjeckien 1999 blev hon 
den första svenskan...

...och tjeckiskan som 
besteg Mount Everest. 
Hon har också plats 192 
i en framtida rymdresa 
kallad Virgin Galactic.

Var sambo med Göran 
Kropp när han omkom i en 
olycka i samband med en 
bergsklättring.

Vatten

Passerar ett antal sjöar på 
sin väg mot havet. Mad-
kroken, Örken, Helgasjön, 
Salen och Åsnen.

Åns källflöde finns i 
trakten av Lindshammar 
på gränsen mellan 
Jönköpings och 
Kronobergs län.

Organiserat sportfiske 
inleddes 1941. Årlig 
premiär för sportfiske är 
runt 31 mars varje år.

Känt laxvatten som är 
den största av åarna som 
mynnar i Blekinge.

Skulp-
tur

Skulpturen föreställer 
en kvinna vars namn 
är Jacquline. Första 
skisserna gjordes på 
1950-talet.

Den största skulptur den 
här konstnären gjort. 15 
meter hög. Den uppfördes 
1965 av norrmannen Carl 
Nesjar.

Den närbelägna stadens 
tennisklubb startade 1994 
en inomhustävling som 
fick namnet Pablo Open.

Skulpturen är placerad på 
Strandudden vid Vänern. 
Stadens slogan är: “....... 
valde Kristinehamn. 
Välkommen du också!”.
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1 Sergels torg, 2 Helena, 3 
Isterband, 4 orkanen Per, Hjal-
mar Branting, 6 Missing People 
Sweden, 7 Lotta Engberg, 8 rena-
ta Chlumska, 9 Mörrumsån, 10 Pi-
cassoskulpturen i Kristinehamn
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��Vettigt förebyggande av 
skador eller trygghetsnarko-
mani? Vad är vad?

Profes-
sor Ragnar 
Andersson, 
Karlstads 
universitet, 
efterlyser 
en diskus-
sion.

Han an-
ser att vil-
jan att fö-
rebygga skador  ibland möts 
av åsikter om överdrivet be-
skyddande av medborgar-
na. Att de som vill förebygga 
personskador kallas trygg-
hetsnarkomaner. 

Argument som han anser 
inte har bemötts tillräckligt.

– Jag tycker inte vi for-
mulerat något bra svar. Det 
känns viktigt att möta debat-
ten med vettiga argument, 
säger han och fortsätter:

– Det blir inte roligare att 
köra bil för att man kopp-
lar loss bältet. Kan man gö-
ra saker säkrare och bättre 
måste det vara vettigt. Och 
visst måste ungar få leka och 
slå sig, men inte så de slår sig 
allvarligt eller omkommer. 
Där måste vi dra gränsen nå-
gonstans.

Ragnar Andersson anser 
att säkerhetsarbetet kan bli 
effektivare och ser en utma-
ning i att föra samman folk-
hälsa, räddningstjänst och 
brottsförebyggande.

– Om de här områdena 
kan integreras i arbetet i lo-
kalsamhället och inte köras 
i parallella spår kan det ge 
ökad trygghet i människors 
vardag.

GÖtEboRG
På 20 år har antalet skada-
de i Göteborgstrafiken mins-
kat med två tredjedelar.

Tillgången till skaderap-
porter från sjukhusen har 
varit avgörande, anser Su-
zanne Andersson, Göte-
borgs stad.

�� – Sedan slutet av 80-talet har 
vi fått skaderapporter. Utifrån 
kunskapen det gett har poli-
tikerna kunnat sätta mål, det 
triggar pengar och resurser, sä-
ger Suzanne Andersson.

Vägbulor och andra åtgärder 
som sänker hastigheten har vi-
sat sig vara en av de mer effek-
tiva åtgärderna för att minska 
antalet trafikskador.

– Hastighetsdämpning ger 
effekt. Hastighetssänkning har 
dock ingen effekt, det går inte 
att skylta ner olyckorna.

Göteborg jobbar fortsatt 
med ambitionen att vart femte 
år halvera antalet dödade och 
skadade i trafiken. Och totalt 
sett går siffrorna åt rätt håll.

Men enskilda olyckstyper vi-
sar utveckling åt andra hållet. 
Antalet fotgängare som skadas 
visar inte samma minskning. 
Här handlar det ofta om fallo-
lyckor.

– Och vi ser en ökning av ska-

dade cyklister. 75 procent är 
singelolyckor, det är helt enkelt 
ett väghållarproblem.

Det innebär att av totala an-
talet olyckor i trafiken står fot-
gängare och cyklister för en 
växande andel.

Suzanne Andersson konsta-
terar att Göteborg är en stad i 
omställning. Invånarantalet 
stiger, samtidigt ska man gå 
från en stad för bilar till en stad 
för människor. Antalet fot-
gängare och cyklister blir fler, 
kollektivtrafiken ökar.

– Det är utmaningen, hur vi 
utvecklar tillgången av kollek-
tivtrafik och hur vi kan fortsät-
ta minska antalet skador. Sam-
tidigt kan vi inte vaddera sta-
den, man måste också kunna 
vistas och leva här.

en viktig del  i det förebyggan-
de arbetet är fortsatt tillgång 
till skaderapporter från Strada, 
informationssystem för olyck-
or och skador i trafiken. Här 
finns ett orosmoln.

– Sahlgrenska sjukhuset har 
meddelat att man inte längre 
tänker rapportera till Strada. 
Men vi har inte sett beslutet än 
och med stöd från Trafikverket 
hoppas vi få till en fortsättning.

PER LARSSON

Trivsel skapar trygghet. 
Trivsel förebygger brott, 
olyckor och skador.

Att lyssna på människors 
behov är ett sätt att nå dit.

�� Förvaltnings AB Framti-
den är koncern för Göteborgs 
allmännyttiga bostadsbolag. 
200 000, eller ungefär var tred-
je göteborgare, lever i deras 
fastigheter.

För att skapa trivsel och 
trygghet i alla bostadsområden 
handlar det om närvaro, om-
tanke och invånarnas delaktig-
het, anser säkerhetschef Dan 
Gaversjö.

– Hyresgästerna märker att 
det är vi som är där. Sociala, po-
lisen och lärare gör insatser, 

men de orkar bara ett kortare 
tag. Vi finns alltid där och har 
blivit processägare för integra-
tion i stan. Ett stort ansvar.

örat mot marken , anser han 
vara oerhört viktigt.

– Vi måste lyssna på hyres-
gästernas vardag. I våra natur-
områden, en del kallar det för-
orter, är det många som inte 
har jobb. Det är viktigt att de 
känner sig behövda. 

– Ensamheten är ett av de 
stora problemen, det skapar 
psykisk stress. Om 5-10 procent 
av hyresgästerna på något sätt 
kan involveras i förvaltning-
en av sitt område, då minskar 
skador och olyckor.

För säkerhetschefen är inte 

tillgång till polis och larm det 
viktigaste. I stället pratar han 
varmt om samlingslokaler för 
de över 70 år där de trivs och i 
sina egna nätverk värnar om 
varandra, ser till varandra om 
någon inte varit synlig på ett 
tag.

– Vi ansvariga sitter på mö-
ten, samverkar med andra. 
Men vi har inte samsyn. Det 
måste vi ha. Lösningen finns 
mitt framför oss och det är kon-
stigt att den inte tas tillvara. 

Uppgiften är att  serva hyres-
gästerna, inte den egna orga-
nisationen, konstaterar Gaver-
sjö.

– I det framtida samhället 
krävs mer kundfokus. Hyres-

gästerna struntar i vem som le-
vererar, bara det levereras.

En trend i säkerhetsarbete 
är att eliminera dolda ytor, röja 
undan buskar och annan växt-
lighet, för att minska risk för 
ljusskygg verksamhet.

– Vi röjer, och ibland tänker 
jag vad är det för fel på den bus-
ken? Det är inte där felet ligger. 
Bland det viktigaste för att folk 
ska trivas är däremot att stä-
da, hålla rent. Det skapar det 
goa livet, det skapar trygghet. 
Vi jobbar med trygghetsvärdar. 
På var femte anställd har vi en 
praktikplats. Stadens mål är en 
per 20 anställda, det slår vi med 
hästlängder.

PER LARSSON

Skaderapporter avgörande 
för färre trafikskadade

Fotgängare och cyklister blir fler, kollektivtrafiken ökar. Göte-
borgs utmaning är att utöka kollektivtrafiken och samtidigt fort-
sätta minska antalet skador. Foto: asBJÖrn hanssEn

Praktiskt förebyggande arbete och forskning, från 
barn- till äldresäkerhet. Ämnena var många på 
Skadekonferensen i Göteborg.

Trivsel förebygger olyckor och skador

Läs mer
fler artiklar från 
Skadekonferensen på:  

www.tjugofyra7.se

Vill bemöta kritik om 
trygghetsnarkomaner

Ragnar  
Andersson

��Halland har en modell för 
att kartlägga användandet 
av läkemedel hos personer 
på särskilda boenden. 

Läkemedelsgenomgång-
ar är ett sätt att förebygga 
att läkemedlen i sig orsakar 
problem. Det handlar om 
rätt läkemedel, rätt dos och 
rätt tidpunkt.

– Vi försöker få det håll-
bart i längden. Det viktiga 
är att omsorgspersonalen, 
som känner patienten väl, är 
med i genomgångarna. Och 
många gånger kan tid och 
samtal vara bättre än lug-
nande medicin, säger Anna 
Sandén, apotekare.

Kartlägger läkemedel



��Det säger Per-Olof Hallin, 
professor i kulturgeografi vid 
Malmö högskola, med inrikt-
ning på urbangeografi. Ur-
bangeografi handlar om stä-
ders utveckling, hur globalise-
ringen omvandlas och de soci-
ala aspekterna av det.

MSBs arbetar för att före-
bygga social oro genom kun-
skapsuppbyggnad, satsningar 
på studier och forskningspro-
jekt. Per-Olof Hallin har arbe-
tat med flera projekt åt MSB, 
det första 2007 med anledning 

av oroligheter i Paris förorter 
2005 eftersom det fanns en 
oro för en liknande utveckling i 
Sverige. Det var också vad som 
skedde, medan projektet pågick 
kom kravallerna i Rosengård.

– Upploppen växte fram  gan-
ska spontant, trappades upp 
under lång tid med en utlösan-
de händelse som var tömning-
en av en lokal som tidigare varit 
en moské. De drivande var ett 
nätverk av väldigt frustrerade 
unga killar. En småskalig kon-

flikt mellan polisen och killar-
na pågick i nästan ett halvår.

I ett projekt från Brandforsk 
upptäcktes att man kan se an-
lagd brand som en sorts indika-
tor på hur ett område mår rent 
socialt.

– Vi har utvecklat ett mått  på 
socioekonomisk utsatthet, ett 
index, som bygger på att bedö-
ma social stress. Vi har använt 
oss av indexet både i Malmö 
och Helsingborg för att se vil-
ka värden vissa områden får på 
utsatthetsindexet. Sedan har vi 
korrelaterat det mot anlagda 
bränder och ser då att det finns 
ett väldigt starkt samband.

Nu arbetar Per-Olof Hallin 
med ett MSB-projekt som ska 
redovisas sommaren 2014 som 
heter Sociala risker och civil-
samhällets omvandling.

– Det är en fortsättning på de 
två andra projekten där vi för-
söker se sociala risker i ett bre-
dare perspektiv. Inte bara soci-
al oro utan även social utsatt-
het, arbetslöshet, segregation 
och så vidare. Vi är också intres-
serade av hur det traditionella 
civilsamhället har förändrats 
de senaste 20 åren.

I projektet Sociala risker och 
civilsamhällets omvandling ar-
betar man med något som kall-
las forskningscirklar. I cirk-
larna arbetar forskare tillsam-
mans med yrkesverksamma 
inom polisen och andra organi-
sationer som jobbar med områ-
desutveckling. Forskningscirk-
larna finns i bostadsområden i 
Malmö, Landskrona och Hel-
sinborg.

– den traditionella  forskning-
en innebär att forska på nå-
gonting, presentera en rapport 
och sedan ska det implemente-
ras. Vi jobbar inte så utan går 
in i processerna. Vi bidrar från 
vårt håll hela tiden i ett samtal 
genom forskningscirklarna till 
den här praktiken.

En viktig del i projektet är er-
farenhetsåterföring.

I segregerade områden med hög arbetslöshet och låg tillit kan en händelse , ett polisingripande, leda till uppblossande oro som i Husby i våras. MSB arbetar med att förebygga                      social oro bland annat genom att ge forskningsuppdrag. Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid 
Malmö högskola, med inriktning på urbangeografi, är en av dessa forskare. – I det projekt vi håller på med nu försöker vi se sociala risker i ett bredare perspektiv. Inte bara social                   oro utan även social utsatthet, arbetslöshet, segregation och så vidare.

Anlagd brand indikator på    hur område mår
Utsatta
”Vi har pratat med 
folkhälsovetare som 
menar att självskade-
beteenden och psykisk 
ohälsa stiger bland 
flickor”
Per-Olof Hallin, professor i urban-
geografi 

– Så länge vi inte kan hantera de underliggande 
strukturerna på ett bra sätt kommer det att fort-
sätta hända saker. Svårt att säga vilka uttryck det 
kommer att ta sig. Inte säkert att det blir synliga 
saker som Husby.
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– Vi är dåliga på att lära av det 
som finns så vi försöker bygga 
upp någon form av lärprocesser 
kring kunskaper och erfaren-
heter från områdesutveckling.

enligt per-olof hallin  är 
grundproblemet att stora grup-
per i Sverige, inte bara i storstä-
der, lever i utsatta livssituatio-
ner. Ett resultat av den segrega-
tionsprocess som skett senaste 
15-20 åren. Man har inget arbe-
te, ingen framtidstro.

– I de här områdena finns det 
också ett stort ohälsotal. Det 
tar sig inte bara uttryck i att 
unga killar vandaliserar. Killar 
är väldigt utåtagerande med-
an tjejer är mer introverta. Vi 
har pratat med folkhälsovetare 
som menar att självskadebete-
enden och psykisk ohälsa stiger 
bland flickor.

Någon lösning på grundpro-
blemen finns inte i sikte men 
Per-Olof Hallin tror att mycket 
kan göras. Det handlar om att 
utveckla ett arbetssätt tillsam-
mans med de boende och de 
som verkar där. Den stora ut-
maningen som måste springa 
ur ett samarbete är att skapa 
tillit.

– det här att kunna  känna 
trygghet i sitt område, att det 
finns någon sorts fungerande 
kollektiv förmåga, att man kan 
gå samman och lösa uppgifter.

– Det som också kommer 
i kölvattnet av det här är att 
samhällskontraktet som tidi-
gare bundit ihop samhället nu 
håller på att krackelera. Det 
tar sig allra tydligast uttryck i 
att människor inte samarbetar 
med polisen. Särskilt i Malmö 

där vi haft några händelser som 
många bevittnat men man pra-
tar inte med polisen.

politiken har  misslyckats med 
att åtgärda grundproblemen 
och Per-Olof Hallin tror att 
oroligheter i någon form kom-
mer att fortsätta.

– Det jag är mest bekymrad 
för är om man inte tar proble-
men på allvar – alltså när det 
lugnar ner sig glömmer man 
bort det. Det finns ingen lång-
siktig strategi för att förstå vad 
som händer och funderingar 
kring positiva utvecklingskraf-
ter.

GUNNO IVANSSON

I segregerade områden med hög arbetslöshet och låg tillit kan en händelse , ett polisingripande, leda till uppblossande oro som i Husby i våras. MSB arbetar med att förebygga                      social oro bland annat genom att ge forskningsuppdrag. Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid 
Malmö högskola, med inriktning på urbangeografi, är en av dessa forskare. – I det projekt vi håller på med nu försöker vi se sociala risker i ett bredare perspektiv. Inte bara social                   oro utan även social utsatthet, arbetslöshet, segregation och så vidare.

Anlagd brand indikator på    hur område mår

2015 ska ett nytt globalt 
ramverk för katastrofris-
kreducering antas. 

��Vid styrgruppsmötet med 
den svenska nationella platt-
formen för naturolyckor be-
rättade Margareta Wahl-
ström, FNs generalsekrete-
rares särskilda representant 
för katastrofriskreducering, 
om hur arbetet fortskrider.

Det nuvarande ramverket, 
The Hyogo Framework for 
Action, antogs vid en konfe-
rens i japanska Kobe 2005 
och sträcker över 2015. 

syftet med ramverket  är att 
reducera risker och förlus-
ter till följd av naturolyckor. 
Bakom arbetet med ramver-
ket står FNs kontor för kata-
strofriskreduktion UNISDR 
som leds av Margareta Wahl-
ström. Vid mötet deltog även 
dess Europachef Paola Albri-
to. 

Den Nationella plattfor-
men för arbete med natur-
olyckor är ett resultat av ram-
verket.

Enligt Margareta Wahl-
ström är det många länder 
som inte vill ha några stora 
förändringar i det nya ram-
verket eftersom de inte kom-
mit så långt ännu. 

Hon uttrycker viss oro för 
att Europa rusar iväg och 
underströk att Europa har 
mycket att lära av andra re-
gioner.

i dag finns  25 nationella 
plattformar i Europa. Sve-
rige bildade sin redan 2007 
och har varit något av en fö-

regångare och drivande i det 
arbetet. 1 597 städer värl-
den runt deltar i kampanjen 
Making Cities Resilient. 435 
städer i Europa deltar, tio av 
dem är förebildsstäder varav 
sex är svenska.

paola albrito  berättade att 
ramverksarbetet i Europa 
alltmer integreras i EU-kom-
missionens arbete.

Margareta Wahlström kun-
de inte ge en positiv bild av 
utvecklingen i världen, både 
risker, sårbarhet och utsatt-
het ökar.

– Vi bygger komplexa sys-
tem som gör att vi inte är sär-
skilt resilienta. Det krävs ett 
större tänk när vi bygger och 
investerar. Man spår att 2050 
kommer 70 procent av värl-
dens befolkning att bo i stor-
städer och många städer är lo-
kaliserade till riskutsatta om-
råden. Vilken problematik för 
det med sig? säger Mette Lin-
dahl Olsson, MSB.

nu handlar det  om att struk-
turera det nya ramverket och 
också titta på vilka aktörer-
na är.

– I Sverige måste vi se hur 
frivilligorganisationer och 
privata sektorn kommer in 
på alla nivåer. Det man kan 
konstatera är att länderna 
inte lyckats jobba tillräckligt 
mycket med är att reducera 
underliggande riskfaktorer; 
bygga bort eller ta hänsyn till 
riskerna när man bygger eller 
etablerar, säger Mette Lin-
dahl Olsson.

GUNNO IVANSSON

Margareta Wahlström och Paola Albrito berättade om arbetet 
med ett nytt globalt ramverk för katastrofriskreducering.
 Foto: Johan EklunD

Ny global 
ambition för 
naturolyckor
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Frivilliggrupper stöder samhället vid kriser
När krisen påverkar många 
människors vardag behövs 
resurser.

Det är då kommunernas 
Frivilliga resursgrupper kan 
rycka in.

�� I Tyresö, en av Stockholms 
kranskommuner, har det fun-
nits en Frivillig resursgrupp 
(FRG) sedan år 2001.

– Tanken bakom FRG är att 
samla resurser från olika fri-
villigorganisationer under en 
hatt, säger Anders Eltvik som 
är verksamhetsledare. När en 
extraordinär händelse inträf-
far kan kommunledningen ta 
beslut om att begära hjälp från 
FRG som då utgör en gemen-
sam kontaktpunkt.

Medlemmarna i en frg  skri-
ver kontrakt på ett eller fyra år 
med kommunen där man lo-
var att göra minst 20 timmars 
tjänst per år. Grundutbildning-
en på 36 timmar med instruk-
törer från Civilförsvarsförbun-
det tillkommer och den bekos-
tas av MSB för deltagare från 
frivilligorganisationer. Andra 
deltagare samt försäkring får 
kommunen betala för. Vid öv-
ningar ingår fri kost och delta-
garna får resersättning. Kall-
las de in till tjänst så utgår en ti-
mersättning motsvarande den 
som en deltidsbrandman får.

– I Tyresö arbetar vi enligt fi-
losofin att alla 20 i gruppen ska 
kunna allt, säger han. Samtliga 
kan använda vårt egna radio-
system, kan sjukvård och be-
härskar hjärtstartare, brand-
skydd, sköta telefonväxel, re-
servkraftsaggregat med mera.

– samhället är extremt  elbero-
ende och sårbart vid elavbrott, 
särskilt vintertid. Cirka fyra 
timmar efter det att elen har 
försvunnit slutar mobiltelefo-
nernas basstationer att funge-
ra, vanlig telefon kanske fung-
erar några timmar till. Efter 6 
till 8 timmar har kylan krupit 
inomhus. Därför övar vi så att 
vi snabbt ska kunna hjälp folk 
till och vid de värmestugor som 
kommunen har i beredskap.

Just radiokommunikationen 
har man lagt ner mycket plane-
ring för, förutom basstationen 
i den egna lokalen har varje 
gruppmedlem en egen bärbar 
radio. Kommunen har skaffat 
en egen frekvens som enbart 
används för FRG-ändamål. En 
planering som kom till god nyt-
ta när man snabbt blev inkall-

ade till att organisera kösys-
temet vid vaccinationen mot 
svininfluensa för ett par år se-
dan.

i skellefteå  fick kommunens 
FRG sitt elddop när parasiten 
cryptosporidium förorenade 
dricksvattnet år 2011.

– Det blev en insats som vara-
de i fyra månader, berättar Le-
na Lundman Westberg. Vi kör-
de ut friskt vatten till försko-
lor och gruppboenden, ett jobb 
som blev mycket uppskattat.

Vem som helst som har in-
tresse för att gå med i gruppen 
är välkommen.

– Det är inget krav på att till-
höra någon frivilligorganisa-
tion. Det har gjort att vi har väl-
digt bred baskunskap bland vå-
ra snart fyrtio medlemmar. Al-
la tycker engagemanget i FRG 
känns meningsfullt.

resursgruppen i falun  är en av 
landets mest aktiva och har an-
litats för en mängd olika upp-
drag, även sådana som inte har 
beställts av kommunledning-
en. Gruppen har avtal både 
med räddningstjänsten och 
polisen.

– När Civilförsvarets hem-
skydd lades ner insåg många 
vikten av att tillvarata alla utbil-
dade och engagerade från den 
organisationen. Redan i slutet 
av 90-talet startade vi det som 
sedan blev Faluns Frivilliga Re-
sursgrupp, säger verksamhets-
ledaren Kent-Ove Strömstedt.

I dag är man 130 personer in-
delade i sju olika larmgrupper 
samt en terrängbilsgrupp.

– Vi har flera fasta uppgifter. 
Vi ska skydda Carl Larsson-går-
den mot översvämningar och li-
kaså ett försäkringsbolag vars 
lokaler ligger vid Faluåns lägsta 
punkt. Kunna upprätta nödra-
dionät, sköta evakueringen av 
gruppboenden, hämta in folk 
vid svåra väderlägen med vår 
särskilda terrängfordonsgrupp 
samt snabbt sätta upp tre infor-
mationsställen som ska kunna 
fungera under lång tid.

Man har flera olika  övningar 
varje år och lägger särskild vikt 
vid en larmövning.

– Sen har vi också en träff i 
slutet av augusti varje år. Då får 
halva gruppen en övningsupp-
gift, den andra halvan en annan 
och sen byter man uppgift mel-
lan grupperna vid lunchtid. I år 
tränade vi eftersök samt orien-
tering både till fots och med bil.

exempel på lyckade  insatser 
som gruppen gjort under de se-
naste åren är flera eftersök av 
person (70 gruppmedlemmar 

är utbildade i polisens metod 
för sökning), avspärrningar, 
barriärer mot översvämningar 
(som exempel under åtta dygn 
i Säter), forslat pellets för upp-
värmning av tvångsförvaltade 
fastigheter med mera.

– Vi har ett gott samarbete 
med kommunen och energi-
bolagen. Kommunen har för-
troende för oss och inser att vi 
behövs, säger Kent-Ove Ström-
stedt.

TExT OcH fOTO: 
GUNNAR fAHLSTRöm

– Vi övar kontinuerligt för att kunna ge en bra beredskap. Tyresö är ju också en skärgårdskommun i 
somras var vi ute och tränade på en ö som är helt utan el eller andra bekvämligheter, säger Anders 
Eltvik, verksamhetsledare för Tyresö FRG.

Många uppgifter
”Vi ska skydda Carl 
Larsson-gården mot 
översvämningar och 
ett försäkringsbo-
lag vid Faluåns lägsta 
punkt”
Kent-Ove Strömstedt, Faluns Frivilliga 
Resursgrupp 

fakta

Frivilliga  
resursgrupper
�� Så här kommer du i kontakt 

med din kommuns frivilliga re-
sursgrupp:

Börja med att höra av dig till 
kommunens säkerhetschef som 
är den som ansvarar för gruppen

alternativt kan du tala med 
någon av Civilförsvarsförbundets 
verksamhetsledare, kontaktupp-
gifterna finns här:

http://www.civil.se/kontak-
ta-oss/vl/ 
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Frivilliggrupper stöder samhället vid kriser

kommuner med frivilliga resursgrupper

Dalarna avesta, Borlänge, falun, Hedemora,  
Mora, rättvik, Säter, Vansbro, Älvdalen

gotland gotland

gävleborg ovanåker, Sandviken, Söderhamn

Halland Kungsbacka, Laholm

jönköping gislaved, gnosjö, jönköping

Kalmar Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Nybro,  
oskarshamn

Kronoberg alvesta, Ljungby, Markaryd, tingsryd, 
Växjö, Älmhult

Norrbotten Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn, 
Överkalix

Skåne Burlöv, Höganäs, Hörby, Karlshamn, 
Karlskrona, Klippan, Kristianstad, Lands-
krona, Lomma, Lund, olofström, osby, 
ronneby, Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, 
Sölvesborg, trelleborg, Vellinge, ystad, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

Stockholm Danderyd, Haninge, Huddinge, järfäl-
la, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollen-
tuna, Solna, Sundbyberg tyresö, täby, 
upplands-Väsby, Vallentuna, Österåker 
(Åkersberga)

Södermanland Strängnäs, flen, oxelösund

Värmland arvika, Eda, forshaga, grums, Karlstad, 
Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne,  
Säffle, Årjäng

Västerbotten robertsfors, Skellefteå, umeå, Vännäs

Västernorrland Örnsköldsvik

Västmanland arboga, fagersta, Kungsör, Sala, Västerås

Västra götaland Bollebygd, Borås, falköping, göteborg, 
Härryda, Lerum, Lidköping, Mark, Partille, 
Skövde, Stenungsund, Strömstad, Sven-
ljunga, tjörn, trollhättan, uddevalla, ulri-
cehamn, Vara, Vårgårda, Åmål, Öckerö

Örebro askersund, Degerfors, Nora, Örebro

Östergötland finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Mot-
ala, ydre, Ödeshög, Vadstena, Boxholm

Tyresö FRG driver också en omfattande utbildlning i hjärt och 
lungräddning, bland annat för poliser.

Varje medlem i Tyresö FRG har 
en egen radiosändare som lig-
ger snyggt förpackad i  en be-
händig box, med handbok och 
laddare, när den inte används.

...goda råd till kommunerna
�� jan alsander är utbildnings-

chef på Civilförsvarsförbundet 
och ansvarar för utbildningen av 
frg-grupperna. Han ger flera 
goda råd till kommunernas an-
svariga:

1tanken är inte att gruppen ska 
användas i den så kallade Blå-

ljusfasen utan ska vara en för-
stahandsresurs när inte kommu-
nens resurser räcker till, inte ett 
sista alternativ

2Planera så att gruppen frek-
vent övar tillsammans med 

kommunens anställda.

3Planera för de tekniska, tids- 
och lokalmässiga resurser 

som gruppen kan komma att be-
höva.

4Se till att gruppen har rätt 
och tidsanpassad utrust-

ning.
– Det vanligaste problemet vid 

en krisinsats är att frivilliga som 
verkligen vill hjälpa till inte blir 
bekräftade. Stöt inte bort värde-
fulla personliga resurser genom 
revirtänkande. och kom gärna 
ihåg att ge också frg-medlem-
marna den uppskattning de för-
tjänar.

4
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Vad?
Brand på fabrik

Varför?
Troligen läckte acetylengas

��Acetylen är en myck-
et brandfarlig och explosiv 
gas. Brännbarhetsområdet är 
mycket brett, mellan 1,5 och 82 
volymprocent. 

För att antända en sådan 
blandning av gas/syre räcker 
det med en tändenergi av 4-6 
joule. 

Trots det bedömdes risken 
för en allvarlig brand på den 
aktuella anläggningen vara yt-
terst liten, bara 1 på 100 000. 

Orsaken till den låga riskbe-
dömningen var förmodligen att 
det huvudsakliga arbetet vid fa-

briken bestod av kontroll och 
underhåll av redan tömda gas-
flaskor. 

Det första momentet bestod 
av tömning och noggrann kon-
troll av flaskorna. 

trots det hände det  som inte 
fick hända: en acetylenflaska 
var inte ordentligt tömd, det 
fanns lite gas kvar i den. Ga-
sen läckte ut. Det blev en liten 
gnista och en explosionsartad 
brand som spred sig till taket 
och stora delar av byggnaden. 

Det är i alla fall vad man tror. 
Brandorsaken har inte kunnat 
fastställas med säkerhet. 

Ett par av arbetarna fick 
brännskador men kunde själva 
ta sig ut ur byggnaden. 

Vid explosionen skadades en 
hydraulslang och olja spruta-
de ut under högt tryck. Det gav 
bränsle åt lågorna och branden 
fick fäste i ett brännbart mel-
lantak. 

Inga släckförsök gjordes för-
rän räddningstjänsten anlän-
de. Släckningsarbetet innebar 
många svårigheter.  Det fanns 
mängder av brandfarliga gaser 
och vätskor i lokalerna. 

Framför allt var det osäkert 
vilka behållare som var fyllda 
och vilka som inte var det. 

I ett annat utrymme i sam-
ma brandcell som acetylenre-
visionen fanns också en gasol-
tank på tre kubikmeter som på-
verkades av nedfallande brand- 
rester.

Branden fick stora  konsekven-
ser för gasföretaget. Det vi-
sade sig snart att det inte var 
tillräckligt att bara undersöka 
brandorsaken enligt konven-
tionella metoder. 

Det förelåg också ett ”för-
skede” och ett ”efterskede” till 
branden. 

En så kallad avvikelseutred-
ning kom att spegla branden i 
ett bredare perspektiv och av-
slöja brister som man tidigare 

inte visste existerade. 
En studie av dokument, till-

synsprotokoll, minnesanteck-
ningar med mera avslöjade att 
det redan 2007 hade inträffat 
ett liknande tillbud i samma lo-
kal. 

Vid det tillfället släckte per-
sonalen själva och räddnings-
tjänsten larmades inte.  

Denna gång gjorde rädd-
ningstjänstens utredare en 
grundlig undersökning av 
brandområdet. 

samtal med företagets  perso-
nal bekräftade klart att bran-
den börjat i utläckande gas i 
anslutning till arbetsstation 
tre. Där påträffades också en 
hammare med huvud av stål. 

Om en sådan används vid ar-
bete på en acetylengasflaska 
kan det uppstå gnistor av sådan 
dignitet att utläckande gas kan 
antändas. Utredningen visade 
också på andra avvikelser från 
företagets egna skyddsregler.  

En starkt bidragande orsak 
till det snabba brandförloppet 
var en brusten slang med hy-
draulolja. Den var av gummi 
men utvändigt omspunnen av 
stål. 

Vid explosionen slets den 

genast itu och brinnande olja 
sprutade ut under högt tryck. 
Systemet saknade avbrottsven-
til vilket gjorde att en stor del 
av innehållet successivt pum-
pades ut.

�� artikeln bygger på en rap-
port av jan Elieson, Brandkåren 
attunda 

erfarenheter

Gasläckage i fabrik

1Det är lätt att bli ”hemma-
blind”. Kontrollronder enligt 

egenkontrollen bör vara täta 
och grundligt genomförda så att 
olämpliga arbetssätt inte smy-
ger sig in i den dagliga hantering-
en.  upptäckta brister bör doku-
menteras och genast åtgärdas.

2 Skärpta rutiner och teknis-
ka barriärer bör genomför-

as så att en ej tömd och avluftad 
gastub kan hanteras.

3 Befintliga instruktioner bör 
regelbundet revideras och 

förtydligas. Bland annat bör ru-
tiner tas fram för uppföljning av 
inträffade brand- och olyckstill-
bud.

3

Explosionsartad brand
��Flaska med acetylengas inte ordentligt tömd

Ritning över byggnaden. Arbetsstationerna för acetylenrevision-
en till vänster.

Den explosionsartade branden fick stora konsekvenser.
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ulf Erlandsson, bran-
dingenjör, medverkar 

under Erfarenheter 
med sammanfattning-
ar av rapporter ur MSBs 
brand- och olycksutre-
darprogram.  Han tar gärna emot 

synpunkter och tips.

kontakt

Ulf erlandsson
tel 070-542 92 51

epost: ulf.erlandsson@msb.se

Vill du har fler erfarenheter?
De finns – på webben.
ulf Erlandsson levererar  
kontinuerligt nya erfarenheter 
på vår hemsida.
Läs mer på: www.tjugofyra7.se

Läs mer på 
tjugofyra7.se

erfarenheter

Garagebrand

1 De först utryckande enheter-
na hade dålig kännedom om 

vad som väntade dem vid fram-
komsten. De trodde att det bara 
var ett friliggande mindre garage 
som brann. Med bra mental för-
beredelse är det lättare att ligga 
före händelseförloppet och age-
ra i stället för tvingas reagera på 
nya överraskningar.

2 Skadeplatsen var i detta fall 
ovanligt komplicerad med 

flera utvändiga begränsningslin-
jer samtidigt som invändig rök-
dykning pågick enligt flera an-
greppsvägar. Detta ledde till en 
krånglig logistik och resursför-
delning. 

3 I samband med skiftbyten 
skedde några missförstånd 

mellan den inkallande staben 
samt pågående och avgåen-
de stabschef. Detta ledde till att 
vissa enheter blev avlösta ett par 
timmar senare än planerat.

3

Vad?
Brand i garage

Varför?
Ev överhettad kupévärmare

��Vid två-tiden en vinternatt 
fick räddningstjänsten Storgö-
teborg larm om brand i ett ga-
rage. 

Två stationer med samman-
lagt två räddningsenheter och 
en vattenenhet larmades ge-
nast och var på plats inom någ-
ra få minuter.  

Under hela framkörningen 
hade den utryckande persona-
len känslan av att det var ett fri-
liggande garage som brann. 

Men vid framkomsten upp-
täckte de att det var ett större 
radgarage med nio portar som 
redan var helt övertänt. 

Till råga på allt var två rad-
huslängor med vardera sju lä-
genheter starkt hotade. Avstån-
det mellan det övertända gara-
get och gavlarna till radhusen i 
söder respektive öster var bara 
några få meter. 

förstärkning begärdes  genast. 
Anländande poliser hjälpte till 
att utrymma hotade byggna-
der.

Arbetet att förhindra brand-
spridning till de båda radhus-
längorna fördelades mellan 
stationerna. 

Tack vare en snabb och mas-
siv insats med vattenkanoner 
och ett så kallat back-up strål-
rör kunde branden hindras att 
få fäste i radhusen i den söd-
ra längan. Ett sådant strålrör 
ger cirka fyra gånger så mycket 
vatten som vanliga strålrör och 
visade sig vara mycket effek-
tivt för att förhindra utvändig 
spridning mellan byggnaderna.

I radhuslängan åt öster ha-
de lågorna redan fått fäste i tak 
och väggar och det utvändiga 

arbetet med att förhindra yt-
terligare spridning måste kom-
pletteras med invändig rökdyk-
ning. 

En skärsläckare samt ett 
stort antal dimspikar användes 
för att begränsa brandsprid-
ning i dolda utrymmen. 

Trots det spred sig branden 
till två av lägenheterna och 
kunde stoppas först sedan man 
sågat upp en begränsningslinje 
från takfot till takfot över den 
tredje lägenheten, samt fyllt 
hela lägenheten med skum. 

den samlade insatsen  kräv-
de massor av personal. Samt-
liga brandstationer i Storgöte-
borg var engagerade på ett eller 
annat sätt. Flera rökdykarin-
satser pågick parallellt i för att 
rädda lägenheterna i den östra 
radhuslängan. 

Resurserna maximerades 
och rökdykarna fick göra fle-
ra insatser i tät följd. Men an-
strängningarna lönade sig. Ef-
ter några timmars hårt arbete 
var situationen under kontroll. 

Garaget var helt nerbrunnet, 
två lägenheter i radhuslängan i 
öster var totalskadade, en tred-
je var illa skadad. Men de övriga 
fyra radhuslägenheterna i öster 
var räddade. Det var också alla 
de sju lägenheterna i den södra 
radhuslängan.

Behovet av avlösning  av insatt 
personal blev allt större och 
räddningsledaren diskuterade 
med staben som fanns inne på 
ledningscentralen. 

Tillsammans bestämde de 
att personal på plats skulle fort-
sätta till klockan 07.00. Då skul-
le personal från pågående dag-
skift överta ansvar för efter-
släckning och bevakning. 

Nu uppstod problem med lo-
gistiken. I stridens hetta hade 

personal och utrustning blivit 
skilda så att de inte längre var 
sammanhållna i sina ursprung-
liga grupper. I något fall var for-
donen så placerade att de inte 
omedelbart kunde frigöras. Be-
sättningen fick i stället låna ett 
fordon från en annan station 
för sin hemfärd. 

Otydliga och ibland motstri-
diga besked korsade varandra 
och avlösningen drog ut på ti-
den. Ett annat problem var den 
organisatoriska hemvisten för 
skärsläckare och annan speci-
alutrustning som kräver sär-
skilt utbildad personal. 

efter den trots allt  mycket 
lyckosamma insatsen gjordes 
en utredning med syfte att in-
hämta erfarenheter från hän-
delseförloppet samt insatsens 
genomförande. Utredningen 
avgränsades till den operativa 
insatsen. En omfattande fakta-
insamling och analys är nu ge-
nomförd och finns dokumen-
terad i en gedigen olycksutred-
ning. 

Om du vill ta del av erfaren-
heterna kan du ta kontakt med 
olycksutredare Ronnie Lilje-
qvist, Storgöteborg, e-post ron-
nie.liljeqvist@rsgbg.se.

artikeln bygger på räddnings-
tjänsten Storgöteborgs olycks-
utredning.

.
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1: garaget som var övertänt vid framkomst. Startplatsen för bran-
den markerad. 2: radhuslängan där de tre lägenheterna längst till 
vänster drabbades av branden. 3: södra radhuslängan som rädda-
des.
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Svår garagebrand
��Problem med logistik vid avlösning

��En diskmaskin började 
brinna hos en familj. Det visa-
de sig vara en modell som till-
verkaren Electrolux varnat 
för att den har brandrisker.

Vid 23-tiden en kväll i höst 
satt frun i huset uppe och 
jobbade vid sin dator. Plöts-
ligt kände hon att det luktade 
brandrök. 

När hon gick ut i köket var 
röken tät och det slog ut öpp-
na lågor från ett skåp ovanför 
diskmaskinen. 

Hon väckte genast de övriga 
i familjen och ringde 112. Ma-
ken bekämpade branden med 
vatten och gick sedan ut för att 
invänta brandpersonalen. 

När räddningstjänsten kom 
fram var branden släckt. Den 
brandskadade diskmaskinen 
lossades och bars ut i det fria. 
Därefter ventilerades köket 
och rummet med fläktar. 

Enplansvillan var skyddad 
med jordfelsbrytare som ha-
de utlöst. Dessutom fanns tre 
brandvarnare av vilka två var 
nerplockade för batteribyte. 
Den tredje var så placerad att 
den inte nåddes av brandrö-
ken. 

Maken hade gått brandut-
bildning på arbetsplatsen och 
skaffat både handbrandsläck-
are och brandfilt. Inget av 
dessa behövde användas.

En olycksundersökning vi-
sar att den drabbade diskma-
skinen var cirka sex år gam-
mal av märke Electrolux typ 
ESF 64020X,  en av de model-
ler som tillverkaren varnade 
för redan år 2007.

artikeln bygger på en rapport 
av Dan-ola Sandén, rädd-
ningstjänsten falköping/tida-
holm.

�� 2007 meddelade Electro-
lux att man upptäckt ett sä-
kerhetsfel och skulle kont-
rollera samtliga diskmaskiner 
sålda efter juli 2006.

Det uppgavs att en ”felaktig 
komponent” använts och att 
det fanns brandrisk. 

Modellerna det gäller är:
Electrolux: ESF6521, 

ESF6535, ESF6543, ES-
F6543X, ESF6549, ES-
F6549X, ESF6562, ESF6565, 
ESF64014, ESF64019, ES-
F64019X, ESF64020, ES-
F64020X

Elektro Helios: DI9514, 
DI9514X, DI9564

Husqvarna: QB5135 
Modellbeteckningen hittar 

man genom att titta på serie-
numret som sitter på längst 
ner på luckans högra ytter-
kant. 

Överensstämmer modell-
beteckningen diskmaskin 
med nedanstående model-
ler samt har ett serienummer 
vars tre första siffror är från 
627 till 640 eller från 708 till 
716 så berörs ägaren av detta.

modellerna som är berörda av felet

Brandfarlig 
diskmaskin

Brandskada vid diskmaskinens programverk.
 Foto: räDDninGstJänstEn
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saNDÖ
Nätbaserat lärande blir allt 
populärare.

Det som inom MSB börja-
de som ett stöd för distans-
utbildningen ser ut att kun-
na bli ett sätt att förmedla 
kunskap inom en rad områ-
den.

�� – Behovet av nätbaserat lä-
rande kommer att öka. Det ska-
par dialog med människor. Och 
dialogen efterfrågas, säger He-
lena Wiklund, IT-pedagog på 
MSB Sandö.

Helena är en av sex personer 
på Centrum för lärande och 
media (CLM) Där utvecklas pe-
dagogik och metodik för nätba-
serat lärande.

Det började med uppdrag för 
den utbildningsverksamhet 
som bedrivs i Sandö och Re-
vinge, framförallt för distans-
utbildningen. 

– Nu blir uppdragen fler och 
större. Vi gör utbildningar som 
är kopplade till Rakel, den en-
skilda människan, utbildnings-
material för lärare som i sin tur 
utbildar sina elever.  Vi jobbar 
med en utbildning om e-for-
don. Projektet Effektiva rädd-
ningsinsatser kommer att leda 
till utbildningar.

MsB blir helt enkelt  en mer in-
teraktiv myndighet. Material 
som tidigare förmedlats som 
ren information görs numera 
ibland som utbildning. Gräns-
dragningen för CLM är att det 
som produceras ska vara läran-
de.

– Vi måste kommunicera 
vårt ansvarsområden och nå ut 
med vårt kunnande till allmän-
heten inom vårt ansvarsområ-
de. Ibland och allt oftare är nät-
baserat lärande lösningen. 

CLMs produktioner sker i 
samarbete med ämnesexper-
terna som står för att innehållet 
i kursen blir riktigt. Utbildning-
arna innehåller oftast både fil-
mer som texter.

–Stimulerar man olika sin-
nen, då fungerar det bäst. Nät-
baserade kurser måste vara ge-
nomtänkta ur ett lärandeper-
spektiv, du ska genast förstå vad 
som förväntas av dig. Det ställer 
ganska höga krav på utform-
ning och upplägg. Den röda trå-
den måste finnas och vägen va-
ra snitslad för den som ska lära 
sig. Viktigt i allt lärande men i 
allra högsta grad vid nätbaserat 
lärande, säger Helena Wiklund.

PER LARSSON

Fordonsparken på MSBs 
skolor ses över.

Fordonen behöver bätt-
re återspegla hur det ser ut 
i kommunerna. Samtidigt 
ska en satsning göras på att 
utveckla ergonomin.

�� – Vi behöver fler mindre 
fordon som de har i rädd-
ningstjänsterna. Åker de Fip-
bil hemma ska de kunna göra 

det hos oss också. De måste 
kunna känna igen sig, säger 
Stefan Norell, lärare på Sandö.

På Sandö finns exempelvis 
16 fordon, varav tio är fullstora 
släckbilar. Bara ett fordon an-
ses modernt.

Men om utvecklingen varit 
eftersatt, tycker Stefan Norell 
att det nu satsas bra.

– Det görs en översyn av he-
la övningsområdet för att få in 

modernare metoder. Vi kom-
mer att skära ner på de tunga 
bilarna. Det är viktigare att ett 
fordon kan ta en hel grupp än 
att det kan ha med mycket vat-
ten. För vatten kan vi använda 
brandposter i större utsträck-
ning.

Investering av fordon är 
tänkt att ske under 2015 och 
kravspecifikationer tas nu 
fram. En ambition är utveck-

ling av arbetsmiljön.
– Vi ser på en lösning där det 

i stort sett inte blir några tunga 
lyft. Exempelvis en släckbil 
med skåp som kan sänkas än-
da ner till marken. Hytten blir 
helt annorlunda, bakdörrar 
blir försedda med trappa och 
breda trösklar och ergono-
miskt monterade handtag, sä-
ger Fredrik Tornhall, service-
ansvarig på Revinge.

saNDÖ
Värmekamera för att söka 
personer vid bussolyckor.

Lyftkuddar för att vända 
runt personbilar.

Det är två arbetsmoment 
som testas vid MSB Sandö.

��Tidigare övningar kring 
buss olyckor har lett fram till 
tankarna på att använda vär-
mekamera och att lyftkuddar 
kan användas för att snabbt 
vända runt personbilar.

– Värmekameran kan göra 
stor nytta. Den kan hjälpa till 
att hitta skadade. Men den kan 
också hitta bränsleläckage el-
ler användas för att hitta ytor 
som tål lyft eller var man kan 
tränga igenom karossen, säger 
Bo Frejdh, insatsledare i Piteå.

Frejdh har ett stort intres-
se för trafikolyckor. Han och 
Krister Palmkvist, Södra Älvs-
borg, som jobbat mycket med 
värmekameror, deltar i det ar-

bete som Sandös ansvariga för 
utbildning inom trafikområ-
det initierat.

– Det började med att vi ge-
nomförde tester här i Sandö, 
lade varma saker under bussar 
och sökte med värmekame-
ra. Kameran har också filmat 
bussar under färd för att för-
söka se hur konstruktionerna 
då rör sig, säger Tommy Söder-
holm, lärare på MSB Sandö.

resultaten visar  att kameran 
under vissa förutsättningar 
kan göra nytta.

– Om en person ligger mot 
en ruta, även dubbla rutor, så 
blir det värmegenomslag efter 
en stund, säger Bo Frejdh.

Kan kameran hitta person 
under chassiet?

– Om man får en glipa nå-
gonstans, men det går inte att 
se genom bussen.

När en buss vält kan det fin-

nas möjligheter att använda 
kameran mot karossen.

– I det fallet inte minst för 
att läsa av konstruktionen, hit-
ta balkar som håller för lyft.

Bo frejdh konstaterar  också 
att kameran kan göra nytta för 
att se om någon saknas, exem-
pelvis slungats ur en person-
bil.

– Tio minuter efter att en 
person gått i snö kan kameran 
se värmeavtryck av fotspår. 
Inne i ett fordon kan kame-
ran användas mot säten för att 
se om någon suttit där. Jag ha-
de ingen uppfattning om hur 
bra det här var innan vi gjor-
de testerna. Användningen av 
kamera går säkert att utveckla 
till fler områden.

Ett lektionsunderlag inrik-
tat mot all räddningstjänstut-
bildning finns nu färdigt. Inn-
an årsskiftet ska det finnas ett 

webbaserat material som är 
färdigt att använda.

lyftkuddar används  i huvud-
sak för att få upp fordon från 
marken och komma åt un-
der dem. Nu testas i Sandö att 
använda kuddarna för att ta 
emot fordon som man välter 
runt.

Tekniken är att fästa vajrar i 
fordonet och dra det runt. Kil-
kuddar används för att ta emot 
fordonet. Luften släpps sedan 
försiktigt ur kuddarna och bi-
len hamnar på fyra hjul.

– Tester har gjorts under oli-
ka förhållanden, i diken och på 
asfalt. Vi genomförde en öv-
ning under två dagar och mo-
mentet är enkelt att lära sig. 
Det handlar bara om ett par 
minuters arbete för att få upp 
fordon på alla fyra hjulen.

PER LARSSON

allt mer  
nätbaserat 
lärande

Modernare fordon till MSBs skolor

Bilar vänds med vajer och kuddar
��Värmekamera för att leta skadade vid trafikolyckor

Kuddar används vanligen för att lyfta fordon. Nu har man i Sandö testat att vända runt personbilar med vajer. Kuddarna används 
för en mjuk mottagning av  bilen för att skydda personer i fordonet.  På några minuter lyckas man vända runt bilar att stå på alla fyra 
hjulen. Foto: håkan nilsson
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Insikt
”Det är bra om vi redan under ut-
bildningen kan öka förståelsen för 
varandra, lära vad de andra har för 
uppgifter och roller.”
Ann Jacobsson, lärare Sandö

saNDÖ
Polis, räddningspersonal 
och ambulanspersonal lär 
sig arbeta tillsammans un-
der utbildningstiden.

– Det här har ett mervär-
de. Studenterna har med sig 
att de kan samarbeta när de 
kommer ut i arbetslivet, sä-
ger Ann Jacobsson, lärare på 
MSB Sandö.

��Det hela började som ett 
forskningsprojekt i Umeå där 
en del av hypoteserna och slut-
satserna var att blåljusperso-
nal behöver bli bättre på att 
klara stora skadehändelser. 

En första gemensam övning 
gjordes vid Totalförsvarets 
skyddscentrum i Umeå 2011. 
Den föll väl ut, deltagarna kon-
staterade bland annat att de 
förstod sin egen roll bättre. 

Sedan förra året genomförs 
varje termin en gemensam blå-
ljusövning på Sandö för stu-
denter i avgångsklasser.

Under tre dagar har polisut-
bildning, SMO-utbildning och 
ambulanssjukvårdarutbild-
ning utbildning och övning till-
sammans.

– På grundutbildningsnivå 
har vi inte sett att denna sam-
träning finns någon annan-
stans, åtminstone inte i Euro-
pa, säger Ann Jacobsson och 
fortsätter:

– Väl ute i arbetslivet är orga-
nisationerna ofta väldigt tajta 
och det är svårt att få loss per-
sonal till den här typen av öv-
ning. Men jag tror att studen-
terna kan bära med sig en del 
av det vi övar med dem.

det finns forskare  som fram-
fört att stora samövningar säl-
lan är lyckade i samverkans-
syfte, att de olika organisatio-
nerna egentligen inte samövar 
utan var och en ägnar sig åt sitt.

– Jag håller med om det. Där-
för tror jag det är bra om vi re-
dan under utbildningen kan 
öka förståelsen för varandra, 
lära vad de andra har för upp-
gifter och roller, och vad de kan 
hjälpa min yrkesgrupp med.

Josefin Nilsson läser sista 
året på SMO (skydd mot olyck-
or) på Sandö och tycker övning-
en var mycket givande.

– Jag kommer att ha nytta av 
det här, både i yrket och privat. 
Kul att lära sig de andra orga-
nisationernas arbetssätt och 

att de fick lära sig våra. Det ger 
mycket för framtiden
�� Vad är det 

framförallt du 
tar med dig?

– I prin-
cip allt som 
polisen gjor-
de. Och inte 
minst att lära 
känna perso-
nen. Det kan 
vara lätt att ta avstånd från po-
lisen när man ser uniformen.

Första övningsdagen genom-
förs förberedande seminarier, 
både teoretiska och praktiska, 
där de olika utbildningskatego-
rierna blandas i flera grupper. 
SMO-studenter visar exem-
pelvis hur de klipper bilar och 
genomför losstagning, polisen 
hur spårsäkring går till och am-
bulanssjukvårdare hur de arbe-
tar med fixeringsmaterial.

dag 2 är den stora  övnings-
dagen med fyra olika scena-
rier. Studenterna är indelade 
i 16 grupper som gör samtliga 
scenarior som är bussolycka, 
brand i hyreshus, bråk i riv-
ningskåk samt vid senaste öv-
ningen en förevisning av polis-
helikopter.

Den sista dagen ägnas åt 
återkoppling. Deltagarna går 

runt på övningsplatserna och 
reflekterar över vad de gjorde 
dagen innan.

– Jag tror det ger mycket. Of-
ta avverkar vi övningar och ut-
värderingar utan att lägga så 
mycket tid på reflektion. Vi 
måste ge mer tid till att utvär-
dera och reflektera. De delarna 
har vi medvetet jobbat med, 
bland annat använt oss av en 
pedagogisk modell, Kolbs in-
lärningsteori, där fokus ligger 
på erfarenhetsbaserad inlär-
ning och reflektion, säger Ann 
Jacobsson.

eftersom det är nya  deltagare 
varje år kan samma övningsce-
narier upprepas.

Övningsledningen, med en 
från varje utbildning, putsar på 
detaljer från ett år till ett annat.

– Det är ju de här scenarier-
na de behöver, de ska klara sto-
ra händelser.

Totalt var det i år 170 studen-
ter som övade, fördelade på 100 
från polisen, 50 från SMO och 
20 från ambulans. Antalet poli-
ser kan tyckas oproportioner-
ligt jämfört med hur det ser ut 
i verkligheten.

– Absolut, men det har att 
göra med hur många studenter 
det är på respektive utbildning.

PER LARSSON

saNDÖ
Ett webbaserat utbild-
ningsprogram för insatser 
i bland annat elfordon hål-
ler på att tas fram.

– Det är ett grundpaket 
avsett för räddningstjäns-
ten i första hand, säger 
Tommy Söderholm, lärare 
på MSB Sandö.

��Hur agerar man när ett el-, 
elhybrid- eller bränslecells-
fordon är involverat i bran-
den eller olyckan? Var sitter 
batteriet? Vilka släckmedel är 
lämpliga?

Det är den typen av frågor 
som ska få svar i utbildnings-
programmet som beräknas 
vara klart till våren.

Det är den typen av frågor 
som ska få svar i utbildnings-
programmet som beräknas 
vara klart till våren.

– Det handlar inte om nya 
metoder och tekniker, utan 
grunder för hur man ska agera 
vid framkomst och vilka risker 
som finns. Fokus är på person-
bilar. Det är utbildning lämp-
lig för SMO, räddningsinsats 
och befälskurser, säger Söder-
holm som är koordinator för 
projektet.

Volvo, SP, Autoliv, Umeå 
universitet, Presto, Brand-
skyddsföreningen, Folksam 
och VTI samarbetar med MSB 
i projektet som finansieras av 
Vinnova. Ett antal räddnings-
tjänster och lärare på MSBs 
skolor finns med i en referens-
grupp.

de medverkande  har olika 
uppdrag. Autoliv har granskat 
batterier tillsammans med SP, 
Presto jämfört släckmedel, 
Volvo står för biltillverkarnas 
syn, Umeå universitet har ta-

git fram statistik över bränder 
och olyckor med el-, elhybrid- 
och bränslecellsfordon och 
MSB tar fram ett webbaserat 
utbildningsprogram för rädd-
ningstjänstpersonal.  

Parallellt jobbas det med 
FAQ, vanliga frågor, och den 
sammanställningen har publ-
icerats på msb.se

– FAQn bygger på en enkät 
vi skickade ut och fick svar på 
från 60-70 räddningstjänster. 
16 frågor och svar är kvalitets-
granskade och ligger ute, de 
kommer sannolikt att byggas 
på med fler.

– Det finns dessutom my-
ter, exempelvis att bilarna blir 
strömförande i vatten. Sånt 
försöker vi reda ut och elimi-
nera myterna.

den webbaserade  lösningen 
bygger på att pedagogiken ska 
vara enkel att förstå och ut-
bildningen lätt att komma åt. 
Hela utbildningen klaras av 
på några timmar.
�� får vem som helst använda 

utbildningen?
– Den är riktad till rädd-

ningstjänsten. Men är exem-
pelvis poliser, ambulansper-
sonal eller bärgningspersonal 
intresserade ska de också kun-
na genomföra den.

Arbetet med utbildningen 
har pågått i ett och ett halvt år. 
När grundpaketet är publice-
rat kan det vid behov byggas 
på för att ge än mer kunskap.

– Det här är en extremt 
komplicerad värld. Därför 
kommer vi också ha med en 
rad länkar för den som vill sö-
ka sig vidare, säger Tommy Sö-
derholm.

PER LARSSON

Blåljussamarbete 
under utbildning

Josefin Nilsson

De tre blåljusorganisationerna samarbetade i fyra scenarior, 
bland annat trafikolycka. Foto: håkan nilsson

Hur hanterar man batteriet i det här fordonet? Tommy Söder-
holm konstaterar att den utbildning som tas fram handlar om 
grunder för hur man ska agera och vilka risker som finns.
 Foto: pEr larsson

Webbutbildning för  
risker med elfordon
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saNDÖ
Nu hamnar det systema-
tiska brandskyddsarbetet 
(SBA) på läsplatta.

– Jobbet blir enklare att 
genomföra och dessutom 
bättre och mer systematiskt 
genomfört, säger Stefan 
Norell, MSB Sandö.

�� Bort med alla lösa papper 
och pärmar. MSB Sandö har 
med hjälp av ett företag fått en 
lösning där hela kan utföras 
med läsplattan.

– Nu får vi allt samlat på ett 
ställe. Arbetet blir överskåd-
ligt och enkelt att följa upp om 
åtgärder är genomförda, säger 
Norell som är lärare och brand-
skyddsansvarig på Sandö.

Brandskyddsombuden blir 
via almanackan i läsplattan på-

minda bär det är dags för kon-
troll. Med läsplattan loggar de 
in på en egen sida via webben. 
Där finns ritningar över alla lo-
kaler. 

allt som ska kontrolleras  – 
brandposter, brandsläckare, 
branddörrar med mera – finns 
angivna med knappsystem på 
ritningarna. 

När ombudet trycker på 
knappen ges besked om vad 
som ska kontrolleras. Det blir 
en notering om allt är okej eller 
om något ska åtgärdas.

– I eposten får brandskydds-
ombudet och jag som brand-
skyddsansvarig en påminnelse 
om en åtgärd inte är utförd eller 
om något missats på ronden. 
Det gör uppföljningen enkel, 

istället för att bläddra i pärmar.
Stefan Norell konstaterar att 

SBA inte fått den genomslag-
skraft som var tänkt, men att 
den här lösningen inte bara är 
smidig utan även gör det roli-
gare och attraktivare att vara 
brandskyddsombud.

– En myndighet som genom-
fört detta fick ett problem när 
de införde att ombuden skulle 
använda läsplatta – alla ville va-
ra brandskyddsombud.

På Sandö kommer Norell ha 
sju brandskyddsombud under 
sig, varav två SMO-studenter. 
Personerna får ansvar för olika 
lokaler. SMO-arna kommer att 
göra SBA på sina boenden.

PER LARSSON

SBA görs med 
läsplatta
��– Jobbet blir enklare och roligare

SBA genomförs inte bara enklare och bättre, det blir också attrak-
tivare att vara brandskyddsombud, gissar Stefan Norell.
 Foto: pEr larsson

Ljudmeddelanden är effek-
tiva för att folk att hitta rätt 
väg ut.

Det visar erfarenheter 
från ett stort utrymnings-
försök i Stockholms tunnel-
bana.

��Mellan midnatt och fyra på 
morgonen en natt i oktober 
deltog 134 personer (18-76 år) 
i ett utrymningsförsök i Stock-
holms tunnelbana. Tåget stan-
nade i en tunnel mellan Rinke-
by och Tensta.

– Passagerarna var ganska 
hårt packade i tågen, det var 
som under rusningstid, sä-
ger Daniel Nilsson, lektor vid 
Lunds tekniska högskola och 
en av forskarna som medver-
kade vid försöket.

Försöket var en del av 
Metro-projektet där nio orga-
nisationer deltagit. 

analys av resultaten  pågår, 
det handlar bland gånghastig-
heter för att utrymma och om 
de motsvarar de tider som an-
vänds vid beräkningar av ut-
rymning.

– Syftet är framförallt att va-
lidera tidigare försök, men även 
att ta fram data till brandingen-
jörer och andra som utformar 

system i tunnlar. Metro-pro-
jektet har bidragit till att öka 
datamängden så att man kan 
dimensionera säkrare i fram-
tiden.

det man direkt  kan konstatera 
är att nivån på 140 centimeter 
från tågets tröskel ner till mar-
ken blir väldigt hög för många.

– Yngre personer hoppade. 
Men andra hade större pro-
blem och stegar plockades 
fram. Har man nedsatt rör-
lighet i någon form så kan det 
knappast vara högre än 70 cen-
timeter om folk ska ta sig ut ut-
an problem. Det har vi sett tidi-
gare försök där personer med 
funktionsnedsättningar med-
verkat.

skyltar är normal  vägledning 
vid utrymning. Det har konsta-
terats i tidigare försök att det 
vid rökutveckling är få som ser 
dem. Och även utan rök, men 
där situationen är stressfylld, 
gör de ibland liten nytta.

Under försöket testades ett 
ljudsystem med högtalare pla-
cerade vid utrymningsvägarna. 
Först ljöd en siren som påkalla-
de uppmärksamhet, därefter 
vägledde en röst till utgången.

– Alla gick till utrymningsvä-

gen, ingen fortsatte hela vägen 
till närmaste station. Vi har ti-
digare även undersökt andra 
system, exempelvis blinkande 
lampor vid utrymningsvägar-
na. Vissa av systemen funge-
rar, men vi har också sett att ut-
formningar kan misstolkas. 

–Exempelvis har vi testat en 
utformning som rekommen-
deras för tunnlar, men den 
uppfattades som ett tåg som 
kom emot försökspersonerna. 
Forskningen visar att det som 
ser bra ut vid ritbordet måste 
testas i en realistisk miljö för 
att garantera att det ska funge-
ra i verkligheten

lunds tekniska högskola  har 
tidigare gjort delförsök i eget 
labb och i en arbetstunnel till 
Södra länken utanför Stock-
holm. Försöket under natten 
var ett sätt att se om resultaten 
från de mindre försöken var 
tillförlitliga.

En av de mer avancerade tes-
terna i hela projektet var stor-
skaliga brand- och explosions-
tester i en tunnel nära Arvika. 
Ett helt tunnelbanetåg sattes 
i brand och högsta taktempe-
ratur som uppmättes var 1 118 
grader.

PER LARSSON

Ljudmeddelande effektivt vid utrymning

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

anges är publikationen gratis. 

kommunal tillsyn  
enligt lagen om skydd 
mot olyckor
Boken ger stöd vid planering, 
prioritering och genomföran-
de av tillsyn. Inspiration genom 
konkreta exempel. Vänder sig 
till de som arbetar med tillsyn i 
kommunerna.
Best nr: MSB474 – aug 2013.
Pris: 250 kr.

prehospitalt akut  
omhändertagande
Läromedel som förmedlar vik-
ten av ett bra första omhän-
dertagande på skadeplats, 
men också avancerad pre-
hospital sjukvård utanför rädd-
ningstjänstens ansvarsområ-
de. Boken visar en fungerande 
arbetsgång och gemensamma 
begrepp som kan skapa förstå-
else och utveckla samarbete 
mellan olika aktörer på skade-
platsen.
Best nr: MSB596 – sept 2013.
Pris: 170 kr.

samverkans- 
konferenser
råd och rekommendationer, 
till alla som leder eller deltar i 
samverkanskonferenser. Skrif-
ten ger både praktiska tips och 
fördjupad förståelse,
Best nr: MSB589 – nov 2013.

att arbeta som  
räddningstjänst- 
personal i beredskap
film (8:16 min) med informa-
tion om hur det är att jobba 
som deltidsbrandman inom 
räddningstjänsten.
Best nr: MSB593 – sept 2013.

räddningstjänst- 
personal i beredskap
film (9:14 min) som riktar sig 
till arbetsgivare med budskap 
om mervärde att ha räddnings-
tjänstpersonal i beredskap an-
ställda i sin organisation.
Best nr: MSB592 – sept 2013.

forskning för ett  
säkrare samhälle
MSBs forskningsstrategi som 
lägger grunden för myndighet-
ens satsningar under perioden 
2014-2018.
Best nr: MSB610 – nov 2013.

free educational  
material about
Informationsbroschyr på eng-
elska om tillgängligt utbild-
ningsmaterial för skolan.
Best nr: MSB590 – sept 2013.

Välkommen till  
räddningstjänsten
Informationsblad om yrket 
brandman. röster från perso-
ner i yrket samt information om 
utbildning.
Best nr: MSB612 – okt 2013.

risker i barns vardag
Informationsblad om vardags-
risker från Din Säkerhet.
Best nr: MSB606 – okt 2013.

you can reduce the risk 
of accidents yourself
Engelsk version av informa-
tionsbladet ovan.
Best nr: MSB608 – okt 2013.

så här beställer du
ange beställningsnummer 
samt din adress.
fax: 010-240 56 05.  
E-post: publikationsservice@
msb.se
Postadress: MSB publika-
tionsservice, L 124,  
651 81 Karlstad.
Det går också att beställa, al-
ternativt ladda ner, via hemsi-
dan, www.msb.se

andra utgivare
räddningstjänstens  
ledarskapsbok
under insats är rollerna klara, 
men under den övriga och do-
minerande tiden av arbetsti-
den provas ledarskapet. Bok-
en, skriven av ola Mårtensson, 
handlar om detta.
Best: www.brandskyddsfo-
reningen.se/webbutik.
Pris: 430 kr.

Nyutgivet från msb

28 december 2013 Tjugofyra7 · #20nyheter



saNDÖ
Containern blir en villa.

Lokalerna ger möjlighet 
till allt från komplicerade 
bränder till fallolyckor.

�� I Revinge har ett hus av le-
ca-konstruktion byggts med 
avsikt att likna ett kedjehus.

Nu bygger Sandö om en con-
tainer-lösning som använts 
för rumsbränder till att bli två 
sammankopplade bostäder.

– Det känns som ett avstamp 
mot något nytt. Vi har varit duk-
tiga på rumsbranden, nu hand-
lar det om konstruktionsbrän-
der nya verktyg och metodval. 
Jag tror de nya övningsmöjlig-
heterna blir viktiga för framti-
den och en del i MSBs satsning 
på effektiv räddningsinsats, sä-
ger Michael Brandehav, lärare 
och delprojektledare.

Avsikten är att kunna öva 
verklighetstroget och fler 
olycksmoment.

den ena husdelen  kommer att 
utformas så snarlikt en enskild 
bostad som möjligt, med gräs-
matta och staket på utsidan. 
Där kommer endast att övas 
med kallrök.

– I den delen blir det myck-
et fokus på inre och yttre skan-
ning med IR-kamera, fallolyck-
or, exempelolyckor med gräs-
klippare och liknande. Vi ska 
också ha gömda värmekällor 
för kursdeltagarna exempelvis 
ska leta glödbränder.

i den andra delen  ska det eldas, 
både gasol och fibröst material 
kommer att användas som eld-
källor. Gasolen gör det möjlig-
het att snabbt komma upp i rätt 
temperatur och material som 
ska släckas kan användas fle-
ra gånger. Det ger också snabb 
återställning för att kunna öva 
igen.

– Den rena plåtväggen går 
värmen snabbt igenom. Därför 
kommer den här delen av bygg-
naden till viss del att förses med 
ytterväggar och luftspalter för 
att ge möjlighet att träna med 
ir-kamera utifrån.

Totalt sett ska det bli en täm-
ligen komplett anläggning där 
lärarna kan styra brandutveck-
lingen beroende på hur de som 
övar arbetar.

– Övningen blir en större ut-
maning och mer verklighets-
trogen. Vi ska kunna öva hel-
heter, men också bryta ner det 
i delmoment. Jag tror det här 
bygget kommer att ge uppslag 
till nya idéer och kanske nya 
möjligheter.

i dag finns en rad olika  släck-
system och meningen är att de 
ska kunna prövas och jämföras 
vid olika förutsättningar. Kris-
ter Palmkvist, Södra Älvsborgs 
räddningstjänst, som har job-
bat mycket med olika släcksys-
tem är projektledare för bygget 
i Sandö.

– Min åsikt är att vi ska föl-
ja arbetsmiljöföreskrifterna. 
Handlar det inte om livrädd-
ning, då är det i första hand ut-

vändig släckning som gäller. 
Men insatscontainrar kommer 
också att finnas kvar, de behövs 
för att öva strålförarteknik, sä-
ger Michael Brandehav.

Han är övertygad om att byg-
get kommer att ge ringar på 
vattnet, med fler förslag på öv-
ningar och övningsscenarion.

– Men det hjälper inte om vi 
bara utbildar SMO. Det gäller 
också att locka hit befäl som 
kanske inte gått vidareutbild-
ning på många år. Även de be-
höver kunskap om vilka möj-
ligheter olika verktyg har och 
känna sig trygga med nya tek-
niker och metoder. Sandö och 
Revinge är de två platser man 
kan öva med de olika verktyg 
som finns.

PER LARSSON

Container har gjorts om till en bostadsliknande byggnad för att 
det ska kunna övas mer verklighetstroget. Foto: pEr larsson

 Avstamp
”Övningen blir en stör-
re utmaning och mer 
verklighetstrogen.”
Michael Brandehav, lärare MSB Sandö

Handläggare till krisberedskap

Välkommen med din ansökan 
senast den 19 december

Läs mer om tjänsten på 
www.lansstyrelsen.se/orebro

Länsstyrelsen i Örebro län söker

Säkerhets-
handläggare

2,5 timme från Stockholm med tåg.  
Naturen runt knuten, havet mitt i stan och nära  

till fjällen. Nu söker vi:

www.hudiksvall.se/ledigajobb

Läs mer på www.vrtj.se

Värends Räddningstjänst söker 

Insatsledare  
till operativa enheten
För mer information
www.vrtj.se

Sista ansökningsdag:  
15 december 2013

Gå in på 
www.vastervik.se/jobb 
och läs mer om tjänsten.
Sista ansökan 2013-12-20

Räddningstjänsten 
i Västervik söker

Brandmän 

0490-25 57 88
www.vastervik.se

Vik Brandman 
i Boden, Luleå , Kalix och Piteå
Räddningstjänsterna i Boden, Luleå, Kalix och Piteå  
bedriver gränslös samverkan.
Nu söker vi vikarier för sommaren 2014.
Läs och ansök om tjänsten på www.offentliga.jobb.se 
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Vi har ett uppdrag och en vision. 
Vill du vara med och utveckla 
vår verksamhet?

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, säkerhet 
och omtanke. För att spegla samhället i stort arbetar vi för 
att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

www.rsgbg.se

Brandmän
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie
under ordinarie personals sommarledighet.

Vi vill ha din ansökan senast 1 januari 2014.

Mer information om tjänsten och vår 
organisation: www.rsgbg.se/lediga-tjanster

Stf Räddningschef
Mora Brandkår söker

Läs mer om tjänsterna på 

www.mora.se

och i samband med pensionsavgång 2014 en

styrkeledare

Räddningstjänsten  
Höga Kusten-Ådalen
söker

Brandingenjör
samt

Styrkeledare
www.hka.se

Vill du vara med och rädda 
värden i en samhällsviktig 
funktion?

Läs mer på www.rvr.nu

nytt oM naMn
�� Jan Wisén, expertstöd för 

MSBs myndighetsledning, blir 
tillförordnad chef för nybilda-
de enheten för räddningstjänst 
på MSB.
�� Ann-charlotte Zachrisson är 

ny chef för enheten för insatser 
vid MSB. Hon ersätter Johanna 
Gårdmark.
�� Anders Axelsson har slu-

tat som räddningschef i gisla-
ved-gnosjö. tillförordnad chef är 
Johan Nilsson. anders axelsson 
har fått jobb på MSB, där han 
jobbade tidigare.
�� christer Ängehov blir för-

bundsdirektör för räddnings-
tjänsten Nordvästra Skåne, en 
sammanslagning av Helsing-
borgs, Ängelholms och Örkel-
ljungas räddningstjänster som 
träder i kraft 1 januari. Ängehov 
har redan ersatt Jörgen Hall-
berg som räddningschef i Hel-
singborg.
�� fredrik Gustavsson slutar 

som räddningschef i Åmål och 
börjar på MSBs tib-funktion.

Joachim Holmström och Erik 
Sävmark, Lunds universitet, 
vann MSBs uppsatstävling.

�� ”Talat utrymningsmedde-
lande – optimerad utformning 
utifrån fullskaleförsök” är ti-
teln på uppsatsen som är en 
studie och Holmströms och 
Sävmarks examensarbete vid 
civilingenjörsprogrammet för 
riskhantering. 

Studien innehåller bland an-
nat erfarenheter från utrym-
ningsförsök från biograf.

Vinnarna fick 10 000 kronor. 
Andra pris och 7 500 kronor 
gick till Petter Karlsson och Jo-
natan Klint, Lunds universitet, 
för uppsatsen ”Synen på förmå-
ga inom kärnkraftsberedskap”. 
Tredje pris och 5 000 kronor 
gick till Linda Eriksson och 
Jennie Öhman, Mittuniversi-
tetet, för uppsatsen ”Sektors- 
övergripande samverkan inom 
krishantering. Relationen mel-
lan el- och teleoperatörer”.

De belönade uppsatserna 
finns på msb.se/forskning

Belönade studenter, från vänster andrapristagarna  Petter Karls-
son och Jonatan Klint, vinnarna Joachim Holmström och Erik Säv-
mark, samt tredjepristagarna Linda Eriksson och Jennie Öhman.

Norra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund

ska införa ett femte arbetslag och söker därför

Heltidsbrandmän

Läs mer om oss och om tjänsterna på www.brand112.se

Vi söker nya medarbetare som ser möjligheter och som vill 
vara med och utveckla och bli en del av framtidens NÄRF!

Välkommen med din ansökan senast 2014-01-19.

Prisade i 
uppsatstävling

chef till enheten för Utvärdering 
och lärande
Vi söker en brandingenjör som drivs av att skapa nya 
relationer, av att utveckla verksamheten och som vill 
anta nya utmaningar.
Vi erbjuder en chefstjänst där såväl operativt arbete 
som strategisk planering och myndighetsutövning är 
viktiga delar. Du blir även en del av ledningsgruppen.

läs mer om arbetet och ansök på:
gislaved.se/ledigajobb

vi behöver dig
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Brandkåren Attunda 
söker brandmän för sommarvikariat. 

Läs mer om tjänsterna på 
www.brandkaren-attunda.se eller
www.facebook.se/attunda

BrandmänBrandmän
Vi söker

för semestervikariat sommaren 2014

Läs mer på: www.kiruna.se/Lediga-jobb

FA
V
Ö
R

Eskilstuna utvecklar! 

Eskilstuna växer och utvecklas snabbt i framtidsregionen 
Stockholm-Mälardalen. Vi är 8 500 medarbetare som trivs 
bättre än de flesta på jobbet. Vi är stolta över att vi 2012 
utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets 
studentstad. 

Räddningstjänsten i Eskilstuna söker 

Brandingenjör och Brandmän 

Läs mer om tjänsterna på eskilstuna.se/ledigajobb 
 

Räddningstjänsten söker

Brandmän
sommarvikariat 2014

Upplysningar:
Räddningschef Robert Svanberg, tfn 0970-180 26

 Dennis Olofsson eller Jourhavande Insatsledare i tjänst, tfn 0970- 551 65
 Vi samarbetar med Räddningstjänsten Kiruna för att göra din 

ansökningsprocess så smidig som möjligt.

Sista ansökningsdag: 2013-12-31
Läs mer på www.gellivare.se

annonsera i tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området samhällsskydd och 
beredskap? Då är tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.
nästa nummer: Nr 21 kommer ut 25 februari .

annonsbeställning: förhandsbokning senast 7 februari, färdigt 
manus senast 14 februari.
kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 2), i första hand 
Per Larsson.

fakta oM annonsering
pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram enligt följande: antal spalter x höjd i 
millimeter x 20 kronor.
spaltbredder: 1 spalt 42,2 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.

Brinner du för kommuninvånarnas 
säkerhet?
Räddningstjänsten söker handlingskraftig och  
inspirerande räddningschef
Som räddningschef ansvarar och driver du, tillsammans med dina medarbe-
tare, en modern organisation som genomgått stora förändringar de senaste 
åren. Fortsatt arbete med att höja kvalitén inom både förebyggande och den 
operativa verksamheten är ett viktigt uppdrag. Här behövs en helhetssyn med 
tydliga mål och öppenhet för medarbetarnas kreativitet. Vill du vara med?

Att arbeta inom Motala kommun är att välja en arbetsplats där personlig och yrkes-
mässig utveckling blir en naturlig del av din arbetsdag. Här finns spännande jobb, och 
möjligheten att påverka för att skapa ett bättre Motala. 
Med stolthet, öppenhet och nyskapande skapar vi de 
bästa förutsättningarna för dig som vill göra det mesta 
av ditt yrkesliv.

Läs mer och sök tjänsten på 
motala.se/jobb

�� På Dinsäkerhet.se finns nytt 
digitalt informationsmaterial 
om hur olycksrisken för barn 
upp till sex år kan minskas. 

Materialet vänder sig till de 
som arbetar inom barn- och 
mödrahälsovård,  föräldrar och 
andra anhöriga.
�� Senaste utgåvan av DVD-se-

rien 90 sekunder (3/2013) er-
bjuder flera inslag om bränder; 
från en torvmosse, en stearin-
ljusfabrik och anlagda brän-
der i Bergen. DVDn innehåll-
er också ett reportage om Tib, 
Tjänsteman i beredskap, och 
räddningstjänststöd på MSB.
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Mattias Fyrsten 32, bröt nack-
en i en snowboardolycka. Två 
år senare åkte han Vasalop-
pet. Läkarnas insatser och en-
vis träning, räddade honom 
tillbaka till ett normalt liv.

�� I dag är han tillbaka på jobbet 
som brandman på Räddnings-
tjänsten Östra Götaland. Krop-
pen är ännu inte helt återställd ef-
ter den svåra snowboardolyckan 
i februari 2011. Värst är ett smär-
tande knä.

– Men jag mår ändå prima. Jag 
njuter av livet. Det finns alltid nå-
got som gör livet värt att leva. Det 
tänkte jag inte på när jag var inne 
i ekorrhjulet.

ett misslyckat platåhopp  med 
snowboardbrädan, ledde till att 
Mattias bröt sjunde nackkotan. 
Lårbenet krossades och knäet 
skadades. Han slog också sönder 
ena lungan och levern. Under tio 
timmar opererades han.

– När jag kom hem kunde jag 
varken sitta eller gå. Efter tre må-
nader, kom jag ut i en rullstol. Jag 
orkade bara vara ute i fem minu-
ter. Men det kändes enormt här-
ligt att få andas frisk luft.

Första gången han hälsade på 
arbetskamraterna, gick han dit på 
kryckor.

– Det tog mig 45 minuter, mot 
normala tre. Gamla tanter i rulla-
torer gick om mig. Ingen på jobbet 
trodde att jag skulle kunna arbeta 
som brandman. Men i min värld 
trodde jag det. Jag var hela tiden 
fokuserad på att bli bra.

Mattias började träna på en mo-
tionscykel. När han sedan flyttade 
ut till sommarstugan blev det var-
dagssysslor som att hämta ved-
trän och spika. Han började också 
ro en timma om dagen och cykla-
de till affären.

– Efter sommaren började jag 
klättra, det stärkte kroppen jätte-
mycket.

ett år efter olyckan  var han så 
pass återställd att han kunde bör-

ja jobba. Och ytterligare ett år se-
nare åkte han Vasaloppet.

– Jag är vardagslat och måste ha 
ett mål att kämpa för, säger han 
och skrattar.

Lyckan var enorm när han gick 
i mål på 5,38 timmar.

– Det blev mycket stakning ef-
tersom knät gjorde ont hela tiden. 
Jag fick också kramp. När jag gick i 
mål, var jag fullständigt uttröttad. 
Samtidigt kände jag mig så otro-
ligt glad över att jag klarade det.

i augusti tävlade Mattias  i rodd 
i brandmanna- och polis-VM på 
Nordirland.

– Jag trodde det skulle fungera 
bra med min skada.

Det gjorde det också. Mattias 
vann VM-guldet på 2000 meter 
och slog samtidigt världsrekord 
med tiden 6,10 minuter. Tillsam-
mans med kollegan Richard Mo-
berg vann han även VM-guldet på 
1000 meter dubbel med tiden1,20 
minuter.

Snart ska han börja träna inför 
Vasaloppet igen.

– Enligt läkarna var det osanno-
likt att jag överlevde den här smäl-
len. Jag tror det berodde på hjäl-
men och ryggskyddet. Men också 
på att jag har en bra grundträning.

mARITA ANDERSSON

På jobbet ett 
år efter 
platåhoppet
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Vellinge och Karlstad har tagit olika grepp 
för att öka säkerhet och trygghet.

Men en sak är gemensam: vikten av att 
möta invånarna och få dem delaktiga.

�� För sex år sedan slog politikerna näven i 
bordet och sa till Marie-Louise Arendt, säker-
hetschef i Vellinge, att hon måste göra något.

Då hade oroligheterna eskalerat. När det 
brann på tio ställen under en natt fick politi-
kerna nog.

– Det var en total otrygghet. Jag satte mig 
med polisen och vi konstaterade att proble-
men inte hade något mönster, det hände över-
allt, säger Marie-Louise Arendt.

Slutsatsen blev att tekniska åtgärder inte var 
lösningen. Det handlade om att jobba med in-
dividerna, skapa engagemang.

– Själv gick jag från osynlig till synlig.

ett av klagomålen var stökig ungdom  i Epa-
traktorer. Bland annat vågade folk inte handla 
vid Pias närlivs, ungdomarna höll till på par-
keringen utanför.

Marie-Louise tog sig an ungdomarna. Det 
visade sig att de inte var farliga. Istället upp-

skattade de att någon såg dem. Vädjan att de 
skulle hålla till utanför kommunhuset var inte 
bara bra för närbutiken.

– Rörelsen kvällstid vid kommunhuset gjor-
de att inbrotten där minskade, skadegörelse på 
bilar minskade.

det utvecklades till ett samarbete . Säker-
hetschefen fick ungdomarna att ta svep förbi 
skolor där det tidigare varit inbrott när de är 
ute och åker. Tjuvar vill inte bli sedda och vips 
minskade inbrotten.

– Jag är ute mycket, träffar många ungdo-
mar, vi pratar på facebook. Och det har gett 
resultat. Huvuddelen av de som hör av sig till 
mig och varnar för händelser under kvällar och 
helger är numera ungdomar under 17 år.

Vellinge har blivit tryggare, anser Ma-
rie-Louise Arendt. Nycklar till framgång är 
nätverk, att kommunicera och synas, lokal-
kännedom och uthållighet.

I Karlstad öppnades för sju år sedan ett 
trygghetscenter på Drottninggatan mitt i stan. 
Ett av skälen var att politikerna tröttnat på stö-
ket på samma gata.

Räddningstjänsten blev navet i arbetet med 

Tog hjälp av ”stökig ungdom”
Pia Holmstrand, chef för räddningstjänstens säkerhetsavdelning i Karlstad, och Marie-Louise Arendt, säkerhetschef i Vellinge,  har framgångsrikt hanterat stöket i cen-
trum. Både i Karlstad och Vellinge insåg man att man måste nätverka och bli synliga ute i samhället. Foto: pEr larsson

två personer placerade på kontoret. Där finns 
också representanter för polisen, socialens 
fältverksamhet, brottsofferjouren och ideel-
la föreningar.

Kommunen har också timanställda ungdo-
mar, 20-23 år, som besöker elever på skolor 
och jobbar på gatorna under kvällar och hel-
ger.

det handlar om att nå ut  direkt till invånarna, 
och att själva var lätta att få kontakt med.

– Från årsskiftet ska vår utryckningsstyr-
ka utgå från trygghetscentret en dag i veckan. 
Vi vill använda dem mer i stans vardagsliv, det 
kan vara att besöka skolor eller bostadsområ-
den, säger Pia Holmstrand, chef för räddnings-
tjänstens säkerhetsavdelning.

Räddningstjänsten har ett brett ansvar för 
säkerhetsarbetet i kommunen. Intern säker-
het, försäkringssamordning, bevakning med 
väktaravtal, samverkan med polis är några av 
uppgifterna.

– Vi jobbar även aktivt med drogförebyggan-
de. Trygghetsarbetet har vuxit rejält de senas-
te åren, säger Pia Holmstrand.

PER LARSSON

Vågade
Marie-Louise 
tog sig an ung-
domarna. Det 
visade sig att 
de inte var far-
liga.
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