
Hjälpen efter förödelsen
David Norlin och Åke Solfeldt i arbete efter jordbävningen i Nepal i slutet av april. MSB skickade en styrka på drygt 40 personer som stöttade 
den samlade humanitära insatsen, inklusive lokala myndigheter som fått sina byggnader raserade. Foto: johan lundahl/MSB 

��Den 25 april drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som dö-
dade fler än 8 000 människor. Sverige skickade en hjälpstyrka som 
bidrog med viktig kompetens för att stötta FN och koordinera det in-
ternationella hjälparbetet.

Jordbävningen i Nepal utgjorde en utmaning även för erfarna 
hjälparbetare.

– Det var väldigt mycket en landsbygdskatastrof. 85-90 procent av 
alla byggnader hade raserats när vi kom till Sinpapalchowk-provin-
sen öster om Kathmandu. En sak som aldrig är ett problem annars 
var att hitta plan mark för att uppföra temporära byggnader. I Nepal 
är det sluttningar överallt, säger Christian Di Schiena, MSB.  
 Sidan 4

Terrordåd 
oroar Sahlin
Mona Sahlin oroas 
av radikaliseringen.
– Jag är mer orolig 
nu än när jag tog 
jobbet, säger hon.
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oss alla
När extremväder 
blir vanligare, blir 
SMHIs informa-
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beredskap. Tjugo-
fyra7 har besökt 
prognos- och var-
ningstjänsten.
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branden får hård 
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  Det har varit en ovanligt kall vår, i alla 
bemärkelser. Vårens sista nummer av 
Tjugofyra7 speglar delvis det:

MSB har finansierat ett antal forsknings-
projekt för att fördjupa vår kunskap om socia-
la risker. En konsekvens av ökad social risk är 
rekryteringen av svenska ungdomar till ter-
rorgruppen IS. 

Vi som arbetar med samhällsskydd och be-
redskap och gör risk- och sårbarhetsanalyser 
pratar ofta om hårdvara. Strömmen som går. 
Telefonnät som går ner. Störningar i tågtrafik. 
Bakterier i vattenledningarna. 

Sociala risker är mycket mer svårfångat än 
elavbrott.

brist på framtidshopp  och sviktande tillit till 
samhället gör unga människor till lätta offer 
för krafter som vill utnyttja situationen – kri-
minella ligor, våldsamma politiska och religi-
ösa rörelser. Här behövs bred samverkan och 
en rejäl uppryckning. Det är inte rimligt att 
den första kontakten en ung man eller kvinna 
får med någon som representerar samhället 
utanför skolan är en Säpopolis som försöker 
avvärja en resa till krigets Syrien. Ett program 
om konferensen om sociala risker kommer 
att sändas på Kunskapskanalen i början av 
juni. Alla vi som arbetar för ett säkrare sam-
hälle borde ta chansen att se det.

brandkonferensen i visby  satte bland annat 
fingret på frågan hur vi ska organisera rädd-
ningstjänsten i framtiden. Räddningstjäns-
terna brottas med många utmaningar och 
behovet av resurser ställs mot andra aku-
ta behov i kommunerna. Alltfler kommuner 
slår sig samman i räddningstjänstförbund 

för att kunna möta medborgarnas behov. I 
våra grannländer går utvecklingen mot fär-
re räddningstjänster med större geografiskt 
ansvar. Samtidigt ritas kartan om i Sverige 
när nya geografiska gränser skapas av att Po-
lismyndigheten organiserar sig i sju regioner, 
att Försvarsmakten har fyra regionala staber 
och att regeringen har aviserat en regionre-
form. Det påverkar det geografiska områdes-
ansvaret på alla nivåer, och behovet att sam-
verka gränsöverskridande ökar.

men kommuner och landsting , länsstyrelser 
och andra myndigheter kommer att behöva 
ta höjd för ännu svårare frågor inom området 
samhällsskydd och beredskap. 

Regeringens försvarspolitiska inriktnings-
proposition nyligen kan sammanfattas med 
ett ord: Lystring!

Medierna har rapporterat om det nya sä-
kerhetspolitiska läget, om informations-
kampanjer som syftar till att påverka vår sä-
kerhetspolitik, och förstås debatten om För-
svarsmaktens resurser. 

Men propositionen innehåller också andra 
nyheter.

det är dags att återuppta planeringen  för ci-
vilt försvar, som ju legat vilande i 15-20 år. 
Valda delar av det som en gång ingick i Sve-
riges civila försvar är nedmonterat. Vi har 
avvecklat oljebergrum, lager av livsmedel, 
skyddsmasker, k-företag, totalförsvarsöv-
ningar m.m.

Däremot har vi utvecklat systemet för sam-
hällets krisberedskap. Det ger oss generell 
förmåga som är bättre idag än för femton år 
sedan. Planeringen för civilt försvar ska utgå 

från krisberedskapen för att nå regeringens 
mål; att värna civilbefolkningen, säkerställa 
de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra 
till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i vår omvärld. 

men vi kommer att behöva  göra mer än så. 
En nyckelfråga gäller cyberförsvaret. Ett an-
tagonistiskt it-angrepp kan få lika stora kon-
sekvenser för samhällsviktiga funktioner 
som ett konventionellt väpnat angrepp. Vi 
har kommit en bit på väg med ett systema-
tiskt arbete för bättre informationssäkerhet, 
men vi är fortfarande mycket sårbara! 

Allt vi gör – oavsett om det handlar om 
olyckor eller kriser, eller civilt försvar – krä-
ver ledarskap och samverkan, förmåga att se 
runt hörnet och att tänka strategiskt. Ett an-
vändbart verktyg för hela risk- och hotskalan 
är boken ”Gemensamma grunder för sam-
verkan och ledning”, den finns att hämta på 
MSB:s hemsida. 

Ett annat verktyg är risk- och sårbarhets-
analyserna i kommuner, länsstyrelser och 
andra myndigheter, och den nationella risk- 
och förmågebedömningen, som också kan 
utvecklas med ett särskilt raster för civilt för-
svar. Och vi kommer att utveckla samarbetet 
med våra nordiska grannar och med andra 
medlemsstater inom EU.

nästa steg kommer att bli  regeringens beslut 
om planeringsanvisningar. Så, var beredd! 
Snart går vi från lystring till givakt när det 
gäller planering av civilt försvar, för att låna 
ett begrepp från Försvarsmakten.

  

Kall vår i en orolig omvärld

helena lindberg
Generaldirektör, 
MSB

ledare

Så, var beredd! 
Snart går vi 
från lystring 
till givakt när 
det gäller pla-
nering av civilt 
försvar.

 Foto: larS hEdElin/PoliSEn

nyheter
insats efter jordbävningen i nepal
Sidan 4
operativt samarbete ökar styrkan
Sidan 6
Jämtland samnyttjar resurser
Sidan 7
skogsbrandsinsats får hård kritik
Sidan 14
sociala risker
sahlin oroas av radikalisering
Sidan 11
erfarenheter
lyckad insats vid radhusbrand
Sidan 24
samverkan
– börja planera för kriget
Sidan 26
min Åsikt
frivilliga självklara i krisberedskap
Sidan 31

tjuGofyra7
tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom 
Myndigheten för samhällskydd och be-
redskaps ansvarsområden och ska stimu-
lera till debatt i dessa frågor. Enbart Led-
aren på sidan 2 är att betrakta som MSB:s 
officiella linje.

redaktionen

adress: tjugofyra7, L 255, 651 81 Karlstad 
e-post: redaktionen@tjugofyra7.se 
Webb: www.tjugofyra7.se  
Upplaga: 28 500 exemplar 
tryck: PGaB, Linköping 
tryckdag detta nummer: 28 maj 
nästa nummer är ute: 22 september

gunno ivansson 
journalist,  
ansvarig utgivare
010-240 51 06
gunno.ivansson@
msb.se

per larsson 
journalist 
010-240 51 02
per.larsson@
msb.se

2 Ledaren juni 2015 Tjugofyra7 · #26



DinSäkerhet.se dressar om.
Det handlar inte bara om 

nytt fodral, webbsajten an
passas också för att fungera 
fullt ut i mobila enheter.

��Allt fler använder surfplattor 
eller mobiltelefoner när de är 
ute på nätet. Men äldre webb-
lösningar är sällan anpassade 
för annat än traditionella da-
torer. 

DinSäkerhet.se har omkring 
1 000 besökare per dag, hälften 
av dem använder mobila enhe-
ter.

 – I dag kan det för dem se li-
te konstigt ut ibland, filmupp-
spelningar fungerar exem-
pelvis inte tillfredsställande. 
Dessutom vill vi på ett bättre 
sätt presentera alla filmer, få 
ett bättre filmgalleri. Det blir 
lite av DinSäkerhet play, säger 
Marcus Årskog i redaktionen.

dinsäkerhet.se är mer  än en 
webbplats. Under flaggan finns 
ett antal kanaler som för ut 
budskapet; hur vi som privat-
personer förebygger olyckor 
eller förbereder oss inför kri-
ser. Störst genomslag har fil-
merna med totalt 1  500 vis-
ningar per dag.

– Filmerna kan ses på vår si-
da, via YouTube och inbädda-
de hos andra myndigheter eller 
organisationer. Tyngdpunkten 
på våra filmvisningar ligger på 
kommuners webbplatser.

det är så man vill ha det,  Din-
Säkerhet.se vill göra nytta ge-
nom andra. Redaktionen kon-
taktar och besöker kommuner 
för att informera om vad man 
kan tillföra deras service.

– Vi ska bland annat vara ett 
stöd för dem i kommunikatio-
nen med invånarna, framfö-
rallt för mindre och inte så re-
sursstarka kommuner. Vi vill 
att de ska låna våra bilder och 
texter, bädda in våra filmer på 
sina sidor. Och vi ser i statis-
tiken att det är ganska många 
kommuner som besöker oss, 
även om privatpersoner är den 
stora gruppen.

För att nå ut brett gäller det 
att ses i många kanaler. Infor-
mationssatsningar från MSB 

som Aktiv mot brand, Peppar 
Peppar, Brandrisk-ute och Fyr-
verkeri-kampanjen använder 
DinSäkerhet.se som plattform 
för att kommuniceras och spri-
das.

– I slutändan är målet  att 
medverka till att minska an-
talet olyckor. Om det lyckas är 
svårt att mäta. Antalet fyrver-
keri-olyckor har minskat kraf-
tigt. Det kan bero på förändrad 
lagstiftning. Men det har ock-
så varit en ganska massiv kom-
munikation om riskerna, fram-
förallt riktad till tonårspojkar 
och deras föräldrar. Orsak till 
minskningen kan vara en kom-
bination av de båda.

för att synas i bruset  på nätet 
jobbas också mycket med sök-
motoroptimering, som att ha 
rätt metataggar i koder och ti-
digt i texter våga använda ett 
språk som folk använder.

– Det går inte att skriva som 

en myndighet, inga människor 
söker på de orden.

Redaktionen satsar också på 
podcasten ”Om krisen kom-
mer” – finns i iTunes för de fles-
ta mobila enheter – som har in-
riktning mot förberedande 
krisberedskap. 

Men framförallt jobbas hän-
delsestyrt. I samband med in-
träffade händelser eller inför 
säsongsbetonade aktiviteter 
levererar DinSäkerhet.se in-
formation om förebyggande 
säkerhet.

– Människor är mer mottag-
liga då. Vi ger enkla råd till all-
mänheten, ger information om 
sånt som media är intresserat 
av.

I juni är det tänkt att den nya 
versionen av DinSäkerhet.se 
ska lanseras. Då lär badvett, hur 
du hanterar gasolgrillen och 
undviker skador i trädgårdsar-
betet synas bland rubrikerna.

PER LARSSON

Dricksvatten prioriteras – hotar släckvatten?
��Rent vatten är en viktig frå-

ga för landets kommuner.
Det har hamnat i konflikt 

med vattenförsörjning vid 
bränder.

Vatten är sedan 1991 klas-
sat som livsmedel, med strik-
ta regler och höga kvalitets-
krav.

Ett sätt att säkra vatten-
kvalitén är mindre rördimen-
sioner, vilket ger bättre flö-
de och mindre stillastående 
vatten.

Därtill är kommuner min-
dre benägna att hålla med 
traditionellt brandpostnät, 

underhållet kostar.
Representanter med knyt-

ning till räddningstjänst be-
farar risk för vattenbrist vid 
släckinsatser och tycker det 
är dags att larma.

– När Järfälla kommun 
bygger nytt vill man inte ha 
brandvattensystem. Vid ett 
nybygge i Barkaby är det 300 
meter mellan brandposter-
na, i stället för 150 meter som 
är standard. Men man vill 
egentligen inte ha brandpos-
ter, det är för oss ett generellt 
problem, säger Ola Carlén, 
Brandkåren Attunda.

Krav på vattenkvalité stoppar sprinklersystem?
�� Sprinklersystem riskerar 

att skrotas när kommunerna 
fokuserar på dricksvattnets 
kvalité.

Det tror Gösta Holmstedt, 
Sprinklerfrämjandet.

Antalet sprinklerinstalla-
tioner ökar, samtidigt införs 
på sina håll restriktioner.

– Mölndals stad beslutade 
2009 att sprinkler inte får an-
slutas om man inte har egen 
bassäng. Innan juli 2019 mås-
te de företag som redan har 
sprinkler ansluta anläggning-
en till egen bassäng. Tror ni 
man får många nya system 
då? frågar sig Holmstedt.

Husägare kan föreläggas åtgärda brandskydd
��En räddningstjänst kan fö-

relägga radhusägare att åt-
gärda ett bristfälligt brand-
skydd. 

Det anser länsstyrelsen, 
Förvaltningsrätten och nu 
Kammarrätten.

Problemet med radhus-
bränder är att brinner ett hus 
brinner ofta hela längan. Ef-
ter två stora radhusbränder 
tröttnade Uppsala brandför-
svar och startade en ”huse-

syn” i samtliga radhus. I näs-
tan hälften upptäcktes bris-
ter i brandskyddet.

Det skrevs föreläggande 
och samtidigt ombad man 
mer eller mindre några ägare 
att som ett pilotfall överklaga 
föreläggandet. 

Så skedde och länsstyrel-
sen, Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten går samstäm-
migt på räddningstjänstens 
linje.

Räddningstjänsten fick rätt mot Attendo
��Räddningstjänsten kan fö-

relägga om ökad bemanning 
för att brandskyddskraven 
ska uppfyllas. Det står klart 
sedan Högsta förvaltnings-
domstolen meddelat att man 
inte kommer att pröva Atten-
dos överklagan. 

Fallet gäller det behovs-
prövade vård- och äldrebo-
endet Brogården i Mölndal 
som togs över av vårdbolaget 
Attendo. 

Attendo halverade beman-

ningen nattetid från fyra till 
två personer, men efter en 
tillsyn skrev Räddningstjäns-
ten Storgöteborg ett föreläg-
gande och krävde en åter-
ställning av personalstyrkan.

Länsstyrelsen, förvalt-
ningsrätten och kammar-
rätten har avslagit Attendos 
överklagan.  Högsta domsto-
len har nekat prövningstill-
stånd, och därmed är frågan 
avgjord.

Beredskap på prov i Norrbotten
��En olycka med farligt ut-

släpp satte beredskapen på 
prov i Norrbotten.  

Regionala samordnings-
funktionen för farliga ämnen 
(RSF-gruppen) stod bakom 

övningen i Haparanda.
– Gruppens uppgift är att 

höja förmågan när det gäller 
farliga ämnen, säger övnings-
ledaren Daniel Edström.

Räddningstjänst och kriminologer samverkar
��Räddningstjänst, sociono-

mer och kriminologer övar 
samverkan. Övningen riktar 
sig till studenter vid MSB Re-
vinge och Malmö högskola.

– Syftet är att de studeran-
de ska få träna tvärsektoriell 
samverkan inom kommunalt 
säkerhetsarbete, säger Tanja 
Ståhle, lärare  i Revinge. 

frÅn nätet  – läs hela artiklarna  
pÅ tJUgofyra7.seVill göra nytta 

genom andra
��DinSäkerhet.se anpassas till mobila enheter

Nya versionen av DinSäkerhet.se som kommer i sommar och an
passas för att fullt ut fungera i mobila enheter.

Service
”Vi ska bland annat vara ett stöd 
för kommunerna i kommunikatio-
nen med invånarna.”
Marcus Årskog, DinSäkerhet.se
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Komplicerad återuppbyggnad i Nepal
 Den 25 april drabbades Ne
pal av en kraftig jordbäv
ning som dödade fler än 
8 000 människor. Sverige 
skickade en hjälpstyrka för 
att stötta FN och koordine
ra det internationella hjälp
arbetet.

�� Jordbävningen hade magni-
tuden 7,8. Enligt FN är hund-
ratusentals byggnader total-
förstörda och 2,8 miljoner 
människor har tvingats lämna 
sina hem.

– Förödelsen var omfattan-
de, allt var pulvriserat. 85-90 
procent av alla byggnader hade 
raserats när vi kom till Sinpa-
palchowk-provinsen öster om 
Kathmandu, säger Christian Di 
Schiena, bidträdande enhets-
chef på MSB, som deltog i FNs 

bedömningsstyrka Undac.
Från början var det tänkt att 

Sverige skulle skicka en stor 
sök- och räddningsstyrka på 
omkring 70 personer. Styrkan 
med sökhundar var redan sam-
lad på Örebro flygplats när för-
utsättningarna ändrades strax 
före avresa.

– vi fick problem  med flyget 
som försenades i omgångar och 
den kritiska 48-timmarsgrän-
sen hann passeras. Samtidigt 
fick vi indikationer från FN om 
att sök- och räddningskapaci-
teten på plats i Nepal var till-
räcklig. Då valde vi att lyfta ur 
sök- och räddningsdelen, säger 
Christian Di Schiena.

Beslutet innebar att styrkan 
minskades och inriktningen 
blev support åt FNs humanitä-

ra biståndsor-
gan Ocha.

– Vi skicka-
de det som all-
tid behövs och 
som vi alltid får 
förfrågning-
ar om, behovs-
bedömning, 
koordinering, 
stab och ledning, IT och kom-
munikationsstöd samt boende 
och kontor.

den svenska insatsen  fick fle-
ra uppgifter. Bland annat att 
inspektera och bedöma vilken 
hjälp som behövs i de tillfälli-
ga flyktinglägren runt om i Kat-
mandu.

– En viktig uppgift, och väl-
digt efterfrågad, var bedömning 
av de byggnader som stod kvar. 

Vår byggnadsingenjör gick till-
sammans med lokala myndig-
heter igenom samhällsviktig 
verksamhet för att antigen säga 
okej eller döma ut, berättar So-
fia Westberg, MSB.

vid internationella  katastro-
fer är logistiken alltid ett stort 
problem, att koordinera alla in-
ternationella resurser som väl-
ler in.

– En annan viktig uppgift var 
att samordna alla internatio-
nella läkarteam. Det kom fler 
än 100 team och ministeriet 
hade inte kapacitet att ta emot 
dem. En grupp i styrkan skapa-
de ett koncept för att koordine-
ra teamen.

Gruppen tog också fram kar-
tor för att kunna visualisera var 
läkarteamen befann sig i för-

hållande till lo-
kala vårdcen-
traler.

Den svens-
ka styrkan ha-
de med sig två 
motorcyk-
lar och en fyr-
hjuling och en 
uppgift blev att göra rekogno-
ceringsresor.

– Syftet var att upprätta sub-
kontor ute i regionerna som 
kan samla alla aktörer i hjälp-
arbetet, inte bara FN utan loka-
la myndigheter, frivilligorgani-
sationer och läkarteam, säger 
Sofia Westberg.

Ett sådant kontor upprätta-
des i Chautara-provinsen tre 
timmar öster om huvudstaden 
där den svenska styrkan bygg-
de ett stort basläger för 60 per-

Ursula Fogelström och Micael Jansson i den svenska styrkan inspekterar en mindre stad strax utanför Kathmandu som drabbats hårt av jordskalvet. Foto: johan lundahl/MSB

Christian Di 
Schiena

Sofia Westberg
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Komplicerad återuppbyggnad i Nepal

Norge samarbetar 
med flygbolag
I Norge står den friståen
de organisationen Norsar 
bakom internationella ka
tastrofinsatser. Norsar har 
i sin tur ett samarbete med 
flygbolaget Norwegian.

�� – Norsar är sammansatt av 
tre organisationer. Norska 
räddningshundar som äger 
och har ansvar för driften av 
konceptet, Oslo Brann- och 
reddningsetat och så har vi 
med oss medicinsk personal 
från Ullevåls universitets-
sjukhus, berättar Ove Syslak 
på Norsar.

Sök- och räddningsstyrkan 
har en inställelsetid på 10 tim-
mar. Man kunde varit resklar 
på lördag kväll-natt, men lik-
som i Sverige finansieras re-
san av regeringen. När finan-
sieringsbeskedet väl kom på 
söndagen löstes transportfrå-
gan snabbt.

– Vi har väldigt bra samar-
bete med Norwegian. Jag ring-
de flygchefen och han sa ge 
mig tio minuter. Efter tio mi-
nuter ringde han tillbaka och 
sa att det går att ordna. Vi hade 

som utgångspunkt att vi ville 
åka sen kväll-natt till måndag.

inte heller norge  fick något 
landningstillstånd men flög 
på måndag morgon till Baku. 
Där blev man kvar till land-
ningstillståndet kom 07:35 på 
onsdag morgon. Det visade sig 
inte vara för sent för att räd-
da liv.

– Vi räddade en person och 
hittade många döda. Vi sök-
te 3-4 dagar i Kathmandu och 
flyttade sedan upp i bergen 
där vi byggde ett fältsjukhus 
åt Röda korset parallellt som 
vi bedrev sök.

Ove Syslak är inte nöjd med 
att finansieringsbeskedet ska 
ta ett dygn och ska nu träffa 
UD för att diskutera frågan.

– Om vi kommit iväg på lör-
dag kväll när vi var klara kunde 
vi landat direkt eftersom det 
på söndag morgon inte fanns 
några restriktioner för land-
ning. Det är viktigt att komma 
in före de stora transportfly-
gen som det tar 3-5 timmar att 
lossa, säger Ove Syslak.

GuNNO IvANSSON

soner. Man etablerade även bo-
ende och kontorstöd genom 
International Organization for 
Migration (IOM) till stöd för 
det samlade humanitara stö-
det, inklusive stöd till lokala 
myndigheter vars byggnader 
helt förstörts.

drygt en vecka efter  jordbäv-
ningen kom förfrågan om yt-
terligare en 60-camp som ska 
stärka Sindapalshowk-provin-
sen.

Jordbävningen i Nepal ut-
gjorde en utmaning även för 
erfarna hjälparbetare.

– Det var väldigt mycket en 
landsbygdskatastrof som drab-
bade de allra fattigaste. Om vi 
tar Haiti var problemen kon-
centrerade till en stad, men här 
utspritt på hela regioner vil-

ket innebär att logistiken är en 
otrolig utmaning. Bara en sak 
som aldrig är ett problem an-
nars var att hitta plan mark för 
att uppföra temporära byggna-
der. I Nepal är det sluttning-
ar överallt, säger Christian Di 
Schiena.

Återuppbyggnaden blir kom-
plicerad på grund av de drabba-
de områdenas otillgänglighet. 
Och problemen är inte över 
med jordbävningen. Framtida 
matbrist är ett stort hot.

– I det korta perspektivet 
finns mat och vatten men det 
oroväckande är vad som hän-
der när monsunregnen kom-
mer. På sikt kan det bli mat-
brist eftersom regnmängderna 
kan orsaka stora ras och skred 
som sveper med sig odlingarna. 
Skreden kan täppa till vatten-

drag och bygga fördämningar. 
När dessa brister blir följden 
enorma flodvågor som dränker 
hela byar.

GuNNO IvANSSON

�� Sverige kommer också att 
stötta Nepal med återuppbygg-
nad efter jordbävningen. Det 
rör sig i första hand om två ex-
pertteam för katastrofavfalls-
hantering och säker rivning av 
skadade byggnader. Insatsen 
sker i samarbete med FNs ut-
vecklingsprogram UNDP och 
International Organization for 
Migration (IOM) och ska pågå 
i sex månader. Sida står för fi-
nansieringen på sammanlagt 
knappt tio miljoner kronor.

Byggingenjören Åke Solfeldt stöttade tillsammans med en eng
elsk kollega de lokala myndigheterna att besiktiga och bedöma 
möjligheten att bedriva verksamhet i byggnader. Bland annat gav 
de klartecken åt att Kathmandus polishögkvarter och ett sjukhus 
kunde återgå till normal aktivitet. Foto: johan lundahl/MSB

Intill den svenska styrkan bodde traumatiserade barn i ett tält.  
– Plötsligt satt de i släpet så jag körde runt dem några varv. De 
blev så glada. Det var en härlig stund,  säger elektrikern Svante 
Nordström. Foto. johan kundahl/MSB

– Vi försöker hela tiden ef
fektivisera och hitta snab
ba lösningar, säger Anne
li Bergholm Söder, avdel
ningschef på MSB.

�� Få länder har resurser att 
ha plan stående i beredskap 
för den här typen av insatser. 
Vid Nepal-insatsen upphand-
lades flygtransporten via in-
ternationella flygmäklare. 
Vid sidan av upphandling på 
den marknaden är Försvars-
maktens resurser ett alterna-
tiv för MSB.

Det förutsätter att deras 
plan är tillgängliga och inte 
används i andra uppdrag.

– Försvarsmakten är oer-
hört tillmötesgående och om-

planerar om de har möjlighet. 
Den här gången kunde de inte 
det med den snabbhet vi var 
ute efter. Men det är tillfällig-
heter som avgör det. Ibland, 
som vid jordbävningen på 
Haiti, gick det snabbt och bra.

msb ska nu dra nytta  av gjor-
da erfarenheter.

– Jag kommer att lägga ett 
uppdrag på insatsenheten för 
att se hur vi kan bli än mer re-
levanta i vår nyttjande av sök- 
och räddningsstyrkor och 
hur vi kan jobba utifrån de er-
farenheter som har dragits i 
Nepal, säger Anneli Bergholm 
Söder.

GuNNO IvANSSON

 Flygtransporten blir ofta en flaskhals vid internationella hjälp
insatser. Foto: MSB

MSB drar nytta av erfarenheterna
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MOTALA/LINKÖPING
Behöver Sverige större rädd
ningstjänster för att klara 
svåra påfrestningar? 

I Östergötland har sju 
kommuner gemensam ope
rativ organisation för att bli 
resursstarkare.

�� Finland har drastiskt mins-
kat antalet räddningstjänster. 
Samma arbete pågår i Dan-
mark och Norge.

Efter skogsbranden i Väst-
manland aktualiserades frå-
gan om liknande förändringar 
i Sverige.

– Vår förändring var då redan 
på gång, skogsbranden bara be-
kräftade behovet, säger Jan Er-
iksson, räddningschef i Mota-
la-Vadstena.

Även om Sverige inte tagit 
något helhetsgrepp pekar tren-
den sedan många år sakta men 
säkert mot färre och större 
räddningstjänster, främst ge-
nom bildandet av kommunal-
förbund.

i Östergötland växte  Rädd-
ningstjänsten Östra Götaland 
från två till fem kommuner vid 
årsskiftet, därtill har förbun-
det och Motala-Vadstena skri-
vit avtal om gemensam opera-
tiv utryckningsorganisation 
där gränser mellan sju kom-
muner och 370  000 invånare 
suddats ut.

– Jag tycker det är riktigt bra. 
Ledning och styrning av sju 

kommuner sker från ett ställe 
och det större perspektivet är 
viktigt. Vi har en samlad bild av 
resurserna och hur de ska för-
delas rätt. Vi kan säkra bered-
skapen för ytterligare händel-
ser, säger Håkan Dahm, för-
bundsdirektör i Östra Göta-
land.

avtalet innebär  att det inom 
samverkansområdet, med i 
grunden gemensam teknik och 
totalt 25 stationer, alltid finns 
räddningschef och insatschef i 
beredskap. På Lambohovs sta-
tion i Linköping finns alltid ett 
inre befäl och en ledningsope-
ratör som navet i beredskaps-
organisationen. 

– Vi blir snabbare och effekti-
vare, får möjlighet till mer pro-
fessionell ledning. Skydd och 

trygghet ökar men vi sparar än-
då pengar. Synd att en del kom-
muner står utanför, säger Jan 
Eriksson.

För hans två kommuner kos-
tar avtalet cirka 50  000 extra 
om året i driftskostnad, men på 
köpet får man ständig tillgång 
till inre befäl och insatschef.

Större organisationer behövs 
för att kunna hantera större 
händelser, det är Eriksson och 
Dahm överens om.

– Det operativa behovet är 
tveklöst. Samtidigt är den kom-
munala närheten viktig och om 
man bildar förbund är det vik-
tigt att behålla den lokala för-
ankringen. Det är ju ändå de 
kommunala skattepengarna 
som finansierar vår verksam-
het.

Håkan Dahm ser fördelar 

med ett större förbund.
– Jag håller med om att den 

lokala förankringen är vik-
tig, det är en utmaning för ett 
större förbund. Man kan kom-
ma långt genom avtal. Men vill 
man gå hela vägen tror jag på 
förbundet. En större organisa-
tion ger möjlighet till fler speci-
alistkompetenser, större resur-
ser att utveckla verksamheten.

förbundet Östra götaland  
bildades med de två stora kom-
munerna Linköping och Norr-
köping. I år klev Söderköping, 
Valdemarsvik och Åtvidaberg 
in.

– Jag tror det var bra att bör-
ja som vi gjorde. Förbundet be-
hövde formas. Samtidigt kunde 
andra kommuner granska det 
och välja rätt läge att gå med. 
Det känns bra att växa i lagom 
takt.

En vision är gemensam larm - 
organisation för länet, och Öst-
ra Götaland har som ambition 
att förbundet ska växa.

– Det uppdraget har med-
lemskommunerna gett oss. 
Några kommuner visar aktivt 
intresse
�� vilken är utmaningen för ett 

förbund?
– Det olycksförebyggande 

arbetet. För att vara proaktiv 
måste man samverka. Och där 
är kommunerna oerhört vikti-
ga för förbundet.

Räddningscentralen på Lam-
bohov är hjärtat i den operativa 

organisationen. Inre befälet Ulf 
Waltersson och operatören Ulf 
Asplund har 25 stationer och 
sju kommuner att överblicka.

– Det blir ett antal taktiska 
enheter. Vi jobbar för att få en 
enhetlig kultur, samma hand-
lingsmönster. Vi är inte färdi-
ga, och kanske blir vi det inte 
heller, säger Waltersson.

han ser tydliga fördelar  med 
stordriften.

– Tidigare hade en rädd-
ningsledare, förutom alla upp-
gifter på skadeplats, även be-
redskapen att hantera i de 
kommuner som saknade bakre 
ledningsstöd. Det sköter vi. Hos 
oss finns också omvärldsanaly-
sen om förutsättningar ändras, 
väderlek, social oro, störningar 
i infrastruktur. Vi får en sam-
syn om hur resurser ska använ-
das. Och resurserna disponeras 
i dag av en beslutsfattare vilket 
effektiviserar samordning över 
kommungränserna. 

SOS larmar alltid ut första 
styrka, räddningscentralen 
finns på medlyssning och tar 
sedan över fortsatt hantering 
av resurser.

– Vi har en stor muskelmas-
sa att disponera. Det gäller ba-
ra att flytta pjäserna rätt vid de 
tillfällen när samhället prövas. 
Vardagsolyckorna är sällan nå-
got problem, säger Ulf Walters-
son.

PER LARSSON

Operativ förmåga
Ledningsorganisationen för de 
samverkande kommunerna 
i Östergötland ska ha förmå-
ga att:
�� samtidigt leda två större 

händelser med hög dynamik 
eller i komplexa miljöer
�� leda en mycket omfattande 

händelse med hög dynamik el-
ler i mycket komplexa miljöer
�� vara en resurs i kommuner-

na under kriser och andra svåra 
påfrestningar i samhället

��Sju kommuner jobbar operativt gemensamt 

Större muskler för svåra händelser

Jan Eriksson, räddningschef, Therese Sandstedt Johansson, för
valtningschef, och Stefan Fredriksson, ställföreträdande rädd
ningschef, är nöjda med avtalet som stärker MotalaVadstenas 
operativa förmåga. Foto: PEr larSSon

Ulf Waltersson, inre befäl på 
räddningscentralen, börjar var
je skift med en videokonferens 
där man går igenom vilka resur
ser som finns för dagen.
 Foto: PEr larSSon
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Systemet med utlarmning 
av närmaste räddningsre
surs växer.

Hela län använder nu det 
som kallas dynamisk resurs
hantering.

��Det handlar om att larma 
den enhet som snabbast kan 
vara på olycksplats, oavsett vil-
ken organisation den tillhör.

Tillgången till Rakel i alla ut-
ryckningsfordon, vilket ger po-
sitionering, och bättre kartma-
terial hos SOS Alarm har gjort 
satsningen möjlig.  Larmopera-
törerna ser fordonen på kartan 
och hittar närmast lämpliga en-
het att larma.

Det började förra året med 
ett pilotprojekt som SOS Alarm 
drev tillsammans med Rädd-
ningstjänsten Väst (Falkenberg 
och Varberg). Där är det nu in-
förd rutin.

numera använder  även Väs-
ternorrlands län, Södertörn, 
Attunda och Norrtälje i Stock-
holmsregionen samma ut-
larmningssätt.

– Norrbottens och Jämt-
lands län är på gång över hela 
ytan och Storgöteborg smyger 
igång. Det finns ett visst tryck 
att komma igång, säger Göran 
Bertilsson, brandingenjör på 
SOS Alarm.

för ett år sedan  hade han för-
hoppningen att det skulle vara 
igång över hela landet under 
2015.

– Vi får ha respekt för att 
processerna tar tid i politiskt 
styrda organisationer. Trög-
heten beror bland annat på 
att man måste komma över-
ens över kommungränser. De 
räddningstjänster som hål-
ler på med stora förändring-
ar har lättare att ta till sig den 
här typen av nyheter. Men jag 

är övertygad om att det slag-
it igenom över hela landet un-
der 2016.

SOS Alarm har 13 larm-
centraler som hanterar blå-
ljusverksamhet och har gjort 
dem till områden för dynamisk 
resurshantering.

– Det är enklast och fungerar 
bäst. Processen att införa syste-
met kräver även att våra opera-
törer behöver tänka om, och vi 
försöker utbilda dem och rädd-
ningstjänsterna samtidigt. 
Därför ser vi under själva in-
förandet behov att indela efter 
de områden våra larmcentraler 
ansvarar för.

dynamisk resurshantering  
handlar inte bara om att ha lar-
ma de som snabbast kan vara 

på plats, utan även de förmågor 
som behövs.

– I dag är det en oerhörd vari-
ation på fordon hos räddnings-
tjänsten och vilken uppgift de 
är till för. Men den viktigaste 
informationen är tillgången på 
personal, hur många som be-
hövs och hur många som finns 
i olika fordon.
�� vilket är den största utma-

ningen för att bli effektivare 
genom dynamisk resurshan-
tering?

– Att styra om tankesättet. 
Om mindre kommuner ska bli 
effektiva måste de hjälpa var-
andra över gränserna. Det är 
inte alltid så lätt. De blir inte 
arga på oss om vi någon gång 
larmar ut en räddningstjänst 
som är närmare men på fel si-
da gränsen, men de har svårt att 
planera för det.
�� vad krävs för att kunna an-

sluta till dynamisk resurshan-
tering?

– En mindre uppdatering av 
utlarmningsutrustningen hos 
räddningstjänsterna. Rakel-
terminaler och personsökare 

fungerar som vanligt.
��När är vinsten med systemet 

störst?
– När det finns fordon ute 

i rörelse. Står bilarna inne på 
station har det kanske inte så 
stor betydelse, då vet man se-
dan tidigare rutiner vilka som 
är närmast.
�� Låter som utlarmningsprin-

cipen är mer effektfull i områ-
den med fler larm?

– Det kommer ske oftare där. 
Men ser man till andelen av 
totala antalet larm per rädd-
ningstjänst tror jag det blir lik-
värdigt.
�� Kommer dynamisk resurs-

hantering att användas för 
ambulanser också?

– Det är inte aktuellt just nu. 
90 procent av ambulanslarmen 
är enbilsuppdrag och ambulan-
serna har samma uppgift. Re-
dan i dag larmas i de flesta fall 
närmaste ambulans. Rädd-
ningstjänsten är mer kompli-
cerad att larma eftersom det 
krävs olika specialiteter vid oli-
ka larm.

PER LARSSON

Utlarmning närmaste resurs växer

Den som är närmast åker på 
larmet. 

För att olycksdrabbade 
i glesbygd snabbare ska få 
hjälp har räddningstjänsten 
och Fjällräddningen startat 
ett sambruksprojekt i Jämt
land.

�� I Åre kommun finns fyra 
brandstationer utmed de stora 
vägarna medan fjällräddarna 
bor utspridda i hela kommu-
nen. Callis Blom, räddnings-
chef i Åre kommun, är också in-
struktör inom Fjällräddningen 
och såg den resurs de utgör.

– De har bättre sjukvårdsut-
bildning än en deltidsbrand-
man och framförallt övas kon-
tinuerligt på ett helt annat sätt.

Tillsammans med Peter 
Borg, samordnare för Fjäll-
räddningen, och landstinget 
Region Jämtland presenterade 
de ett förslag till sambrukspro-
jekt för länsstyrelsen.

– Vi tyckte det lät som et ly-
sande exempel på hur man kan 
utnyttja de resurser vi har som 
ändå är ganska få, säger Simon 
Keskitalo, på länsstyrelsen i 
Jämtland.

Länsstyrelsen sökte och fick 
pengar från MSBs krisbered-
skapsanslag till ett treårigt pro-
jekt med syfte att etablera sam-
utnyttjande av resurser mellan 
statlig och kommunal rädd-
ningstjänst för att öka trygg-
heten.

man började med att  identifie-
ra utbildningsbehov och rädd-
ningspersonalen har utbild-
ats och deltagit i fjällräddarnas 
övningar i lavinutbildning och 
omhändertagande i fjällmil-
jö. Fjällräddarna har utbildats 
och övats i räddningstjänstens 
uppgifter på en olycksplats.

– Man kan säga att fjällräd-
darna fått en första-insatsper-
sons-utbildning för att kunna 
agera i andra miljöer än i fjäl-
len, säger Callis Blom.

I Åre kommun finns ett 70-
tal fjällräddare och genom pro-
jektet kommer alla få en rygg-
säck med utrustning för att 
kunna agera på olycksplats. 
Räddningstjänsten ska få en 
utrustning för att kunna agera 
bättre i fjällmiljö.

Fjällräddningen är polisens 
deltidsbrandkår som Peter 

Borg uttrycker det. De är arvo-
desanställda, utrustade och ut-
bildade av polisen. De är civila 
men sorterar under polisen. 

fjällräddare finns  i Dalarna, 
Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten. De är totalt 400 
varav 175 finns i Jämtland. Ett 
grundkrav när de rekryteras 
är att de ska vara fastboende i 
fjällkedjan, bo nära sitt områ-
de.

– Vi optimerar invånar-
nas möjligheter att få hjälp. Vi 
nyttjar den resurs som snab-
bast kommer fram, det är själva 
grundtanken. Plus att vi jobbar 
tillsammans och stöttar varan-
dra. Det fattas händer ute i gles-
bygden, säger Peter Borg.

Genom sin relativt omfat-
tande sjukvårdsutbildning är 
fjällräddarna en viktig resurs 
för Region Jämtland.

– Vi ser det som vår skyldig-
het att se hur alla aktörer sam-
verkar på bästa sätt för att tred-
je person ska få hjälp så snabbt 
som möjligt. Jag tror att i fram-
tiden kommer det att stäl-
las högre krav på organisatio-
ner att vi ska samverka vilken 

händelse det än är, säger Callis 
Blom.

– Tänk dig att i Åre by får en 
stor bussolycka med 50-60 
skadade; en stor hotellbrand 
och vi i räddningstjänsten har 
vår standardbemanning som 
är 16+1 i Åre kommun. Om jag 
trycker på knappen nu har jag 
kanske 30-40 fjällräddare på 
Åre brandstation inom två tim-
mar som kan hantera skadade.

Ett syfte med projektet är 
att andra ska kunna dra nytta 
av erfarenheter och lärdomar 
som görs.

– Förhoppningen är att kon-
ceptet ska spridas i första hand 
i Jämtland och sen hela fjäll-
kedjan. Om vi har glesbygd här 
är det inget jämför med längre 
norrut, säger Callis Blom.

GuNNO IvANSSON

Jämtland samnyttjar resurser
��Fjällräddning och räddningstjänst i samarbete

Samarbete
”Om mindre kommuner ska bli ef-
fektiva måste de hjälpa varandra 
över gränserna. ”
Göran Bertilsson, SOS Alarm

Fjällräddare har bra sjukvårdsutbildning och är numera en resurs 
för räddningstjänsten. De två organisationerna har startat ett 
sambruksprojekt.  Foto: StaFFan iSBErG
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MSBs arbete med den natio
nella strategin för att stär
ka brandskyddet samlas un
der varumärket Aktiv mot 
brand. 

Från att ha varit en kam
panj ska Aktiv mot brand 
bli en modell för hur orga
nisationer lokalt och regio
nalt kan arbeta med brand
skydd.

��Hösten 2010 antog MSB till-
sammans med en rad myndig-
heter och organisationer en 
nationell strategi för att stärka 
brandskyddet för den enskilda 
människan. 

Strategin har en nollvision: 
Ingen ska omkomma eller ska-
das allvarligt till följd av brand.

Arbetet har bedrivits på fle-
ra sätt. Kampanjen Aktiv mot 
brand för att öka kunskapen, 
vägledningar och guider, till ex-
empel för hur man identifierar 
de mest riskutsatta; forskning 
samt tekniska lösningar som 
självslocknande cigaretter och 
spisvakter.

Under 2014 gjordes en över-
syn av strategin. Utgångspunk-
ten var inte att det krävs radi-
kala kursändringar.

– Glädjande är att under pe-

rioden hösten 2010 till 
sommaren 2014 har 
det skett en minskning 
av dödsbränderna med 
20 procent. Hur myck-
et av det som strategin 
ligger bakom kan man 
fråga sig, men det går åt 
rätt håll och det känns 
som om vi gör rätt saker, säger 
Patrik Perbeck, enhetschef på 
MSB.

Översynen visade  att strate-
gin inte lyckats nå ut med noll-
visionen men att många kän-
de till kampanjen Aktiv mot 
brand. 

Översynen föreslog därför 
att det utåtriktade arbetet fo-
kuserar på Aktiv mot brand och 
att kampanjen övergår till att 
bli en modell för hur organisa-
tioner lokalt och regionalt kan 
arbete med brandskydd.

– Det vi nu gör är att renodla 
och kraftsamla kring det vi vill 
ha gjort och vara tydliga med 
det. Vi ska också arbeta för att 
det skapas ett större engage-
mang kring det som ska göras.

All utåtriktad verksamhet 
kopplad till den nationella stra-
tegin samlas under varumärket 
Aktiv mot brand. Den andra de-

len är forskning och ut-
veckling vars resultat 
ska ”paketeras” för att 
kunna användas i Aktiv 
mot brand.

målet är att stärka  det 
lokala arbetet som ska 
vila på tre ben: fortsat-

ta kampanjer (i enlighet med 
nuvarande Aktiv mot brand), 
uppsökande verksamhet och 
att identifiera samt sätta in åt-
gärder hos särskilt riskutsatta.

–Det som behöver ske i 
mycket högre utsträckning, i 
synnerhet på lokal nivå men 
även viss mån på regional ni-
vå, är uppsökande verksam-
het. Gå ut till de områden där 
ni har sämst statistik och träf-
fa de människorna, t.ex. genom 
hembesök som Räddnings-
tjänsten Syd gör. Det har vi sett 
ger effekt. 

För att det ska ges samma 
budskap i hela landet har MSB 
i samarbete med branschen ta-
git fram en guide för hembesök.

– Det klassiska exemplet är 
hur man ska testa en brandvar-
nare. Vissa skeptiker säger att 
det inte räcker med att trycka 
på knappen, man måste elda 
under brandvarnare osv. Vi har 

talat med tillverkarna och när 
du håller in knappen testas he-
la brandvarnarens funktion, då 
fingerar den att det kommer in 
rök. Man ska inte hålla på att 
elda och använda rökfacklor, 
det är en myt som vi tagit kål 
på. Det är fullt tillräckligt att 
trycka på testknappen.

inom ramen för särskilt  vik-
ta medel för uppdragsersätt-
ningar till ideella organisatio-
ner har två aktörer också fått 
pengar för att genomföra olika 
insatser som förstärker arbe-
tet med den nationella strate-
gin. Den ena är Fris (Förenade 
räddningskårer i samverkan) 
och den andra är Brandskydds-
föreningen. Fris har fått om-
kring en miljon kronor för att 
fortsätta brandskyddsutbild-
ningar i samband med SFI, 
svenska för invandrare.

– Brandskyddsföreningen 
får 5,5 miljoner kronor för att 
se till att vi verkligen kommer 
igång och organiserar uppsö-
kande verksamhet på bred 
front. Syftet är att det ska bli så 
enkelt som möjligt för kommu-
nerna att bedriva det arbetet, 
säger Patrik Perbeck.

GuNNO IvANSSON

Utbildning för 
säkra evene-
mang lockar
��Under hösten lanseras 

tre akademiska utbildning-
ar i evenemangssäkerhet. 
Utbildningen är i tre nivå-
er och i Sverige står Karl-
stads universitet för utbild-
ningen.

– Ända sedan olyckan vid 
Hultsfredsfestivalen då det 
omkom en person har det 
varit ett sug efter kompe-
tensutveckling inom eve-
nemangssäkerhet, säger 
projektledaren Petter Sä-
terhed.

Utbildningarna har ta-
gits fram av det tvååriga 
EU-projektet CISKT, som 
drivits av bland andra MSB, 
Karlstads universitet, Uni-
versity of Tartu, University 
of Seinäjoki. Utbildningar-
na är delvis baserade på den 
guide för evenemangssä-
kerhet som MSB publicera-
de 2008.

Projektet har haft en re-
ferensgrupp där Rikspolis-
styrelsen, Globen, Malmö-
festivalen, Göteborg & co 
och Prehospitalt och kata-
strofmedicinskt centrum 
har ingått. Utvärderingen 
av en pilotutbildning gav 
positiv respons.

– Vi har knappt mark-
nadsfört utbildningarna än, 
men har redan en lång för-
anmälningslista, säger Pet-
ter Säterhed 

Utbildningarna riktar sig 
främst mot myndigheter, 
arrangörer och säkerhets-
ledning. Nivå 1 är en tvåda-
gars introduktionsutbild-
ning och steg 2 och 3 är 7,5 
poängskurser på kvartsfart. 
Planerade start för nivå 1 
är hösten 2015, nivå 2 vå-
ren 2016 och nivå 3 hösten 
2016.

Patrik Perbeck

Uppsökande verksamhet 
ger effekt på bränder
��Nollvisionen blir en del av Aktiv mot brand

Räddningstjänsten Syds hembesök tas av Patrik Perbeck upp som ett bra exempel på uppsökande verksamhet. Här är Sonja Adzic, 
brand och säkerhetsvärd, på besök hos AnnaBrita Månsson. Foto: PEr larSSon

Ny tidning om Rakel
��MSBs 

Rakelen-
het har ta-
git fram en 
tidning: 
”Säkra 
kommuni-
kationen 
inom sjuk-
vården med Rakel”. 

Den riktar sig till de som 
arbetar inom sjukvården. 
Huvudsyftet med tidningen 
är att öka medvetenheten 
om behovet av säker kom-
munikation i sjukvården 
och att Rakel, eftersom det 
är ett pålitligt och skyddat 
system, är en god lösning 
för att leva upp till dessa be-
hov.
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Svensk krisberedskap mås
te stärka de grundläggande 
samhällsviktiga funktioner
na i samhället. I första hand 
el, dricksvatten och elektro
nisk kommunikation.

Det är slutsatsen i den na
tionella risk och förmåge
bedömning som MSB gjort.

��Rapporten Risker och för-
mågor 2014 är svar på ett reger-
ingsuppdrag. 

Den bygger huvudsakligen 
på statliga myndigheters egna 
risk- och sårbarhetsanalyser 
samt MSBs arbete med scena-
rioanalyser.

– De flesta myndigheter be-
dömer att de antingen har en 
god förmåga eller god förmåga 

med vissa brister. Samtidigt lyf-
ter man brister som är ganska 
allvarliga. Framförallt kopp-
lat till att samhället har kritis-
ka beroenden till el, dricksvat-
ten och elektronisk kommuni-
kation. Uppstår det störning-
ar där blir det snabbt allvarliga 
konsekvenser för stora delar av 
samhället, säger Magnus Wine-
hav, analytiker på MSB.

myndigheternas  bedömning-
ar görs på en generell nivå som 
MSB sedan kompletterar med 
scenarioanalyser som går mer 
på djupet.

– En erfarenhet vi gjort ti-
digare är att när man ska hit-
ta brister i förmågan gör man 
det mycket lättare genom sce-

narioanalys. Tittar man bara 
på generella förmågor utifrån 
bland annat indikatorer kan 
det se ut som förmågan är bätt-
re än den är.

I risk- och förmågebedöm-
ningen analyseras varje år ett 
antal scenarion. 

I år blev det tre, svaveldimma 
till följd av ett vulkanutbrott på 
Island, solstorm och lerskred i 
Göta älv.

mot bakgrund  av de analyser 
som MSB gjort anser myndig-
heten att krisberedskapsarbe-
tet behöver fokuseras på sex 
områden: 
��Uthållig elförsörjning
��Uthållig dricksvattenför-

sörjning

��Uthållig elektronisk kom-
munikation
��Utvecklat arbete med infor-

mations- och cybersäkerhet, 
��Utvecklat arbete med sam-

verkan, ledning och kommuni-
kation vid kriser
��Utvecklat arbete med om-

världsbevakning och larm
I de flesta av dessa områden 

vill MSB se att det övas mer.
– Scenarioanalyser är ett 

verktyg för att testa sin förmå-
ga, övningar är kanske ett än-
nu bättre verktyg för att kom-
ma närmare verkligheten. Plus 
att man får en massa annat som 
samverkan mellan olika aktö-
rer på köpet. Öva och testa sin 
reservkraft innan något hän-
der är jätteviktigt. Det gäller 

genomgående oavsett vad det 
handlar om.

i nästa års rapport  scenario-
analyseras antibiotikaresis-
tens. Det finns också utveck-
lade scenarion för storm och 
smittsam djursjukdom. Det 
blir också en del förändringar.

– Vi försöker ta mer av ett 
helhetsgrepp på krisbered-
skapssystemet. Hittills har vi 
tittat på risk- och sårbarhets-
analyser och våra egna sce-
narioanalyser. Nu kommer vi 
också att titta på genomförda 
övningar och inträffade hän-
delser för att få en bättre bild av 
hur det egentligen ser ut, säger 
Magnus Winehav.

GuNNO IvANSSON

Två skolor kostar mer och 
kan minska närheten till ut
bildning. 

En skola sparar sannolikt 
pengar, men minskar möj
lighet att utöka volymen 
och det finns risk att tappa 
kompetens. 

��Det framgår i den översyn av 
utbildningsverksamheten som 
MSB  presenterades 30 mars. 
Beslut i frågan kommer tidi-
gast i december.

Frågan om en eller två skolor 
anses komplex och generaldi-
rektör Helena Lindberg beslu-
tade  att avvakta en mer om-
fattande utbildningsutredning 
som ska redovisas i december. 
Först därefter kommer beslut 
tas om skolornas framtid.

I översynen som presente-

rats konstateras att utbildning 
på två orter är en ekonomisk 
utmaning. En hållbar verksam-
het på sikt kräver investeringar 
och utvecklingsarbeten.

Investeringarna bedöms be-
höva öka från tio till 20 miljo-
ner kronor per år. I pengar är 
behoven ganska likvärdiga på 
de två anläggningarna.  

för att få balans i ekonomin  
behöver skolorna nyttjas mer. 
Ett alternativ är att utbildning-
ar som är utlagda på annan ut-
förare genomförs i egen regi. 

Samtidigt innebär färre el-
ler inga utbildningar regionalt 
längre resväg för många.

2014 genomfördes 13 av 20 
räddningsinsatsutbildning-
ar (Rib) på åtta orter runt om i 
landet. I år har sex av dem tagits 

in till skolorna av ekonomiska 
skäl. Sju kurser genomförs ex-
ternt, i Rosersberg och Skövde.

Det befaras att minskad re-
gionalisering kan resultera i att 
fler väljer att avstå utbildning-
arna.

om all utbildning förläggs  till 
ett ställe minskar flexibiliteten 
att vid behov öka volymen och 
att genomföra utbildningar ut-
över de som är reglerade i för-
fattning. Det handlar om vida-
reutbildning, uppdragsutbild-
ning, tjänsteexport.

Försvinner en skola riske-
rar också kompetens försvin-
na. Samtidigt konstateras att 
inriktning, styrning och priori-
tering kan underlättas. Det blir 
lättare att klara investering-
ar och inte samma ekonomis-

ka behov att genomföra utbild-
ningar i egen regi.

Utbildningsverksamheten  har 
i år 204 miljoner kronor i bud-
get. Om verksamheten drivs vi-
dare som i dag kommer kost-
nadsökningen fram till 2020, 
inklusive investeringar, att 
vara 18 miljoner och en total-
kostnad på 222 miljoner. Väljer 
MSB att genomföra alla utbild-
ningar i egen regi stannar ök-
ningen vid 12 miljoner.

Blir en skola och utbildning 
helt i egen regi  minskar kost-
naderna med 11 miljoner med 
Revinge som utbildningsplats, 
16 miljoner om utbildningen 
bedrivs i Sandö.

Avvecklingskostnader är inte 
inräknade. Dyrast att avveckla 
är Revinge, som har hyresav-

tal till 2019, med en totalkost-
nad beräknad till 141 miljoner.  
Sandös hyresavtal löper ut i år 
och avvecklingskostnaden be-
räknas till 89,5 miljoner.

i rapporten framhålls  att det 
vid nedläggning av en verksam-
het finns stora osäkerheter om 
kostnader för sanering av föro-
renad mark. 

Omfattningen är inte bara 
beroende av MSBs, och tidiga-
re Räddningsverkets, utbild-
ningar utan även tidigare verk-
samheter.

Därför föreslås att en mil-
jökonsekvensbeskrivning bör 
göras för att få kunskap om sa-
neringskostnader innan even-
tuellt beslut om nedläggning.

PER LARSSON

Besked om skolorna dröjer
��Omfattande utredning klar i december

Våra kritiska beroenden
��Brister kopplade till el, dricksvatten och elektronisk kommunikation

Foto: johan Eklund Foto: johan EklundFoto: PEr larSSon
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I vissa områden sjunker brottslighet, 
trygghet ökar. I andra områden är det 
precis tvärtom. 

En bild av Sverige i dag.

�� – Det finns ett 60-tal områden i Sverige 
där nätverk med mer eller mindre krimi-
nella tar över. I dessa områden bor kan-
ske 200 000 människor, troligen fler, sä-
ger Per-Olof Hallin, professor i kultur-
geografi och forskare vid Malmö högskola.

Hallin pekar inte bara på ett tillstånd 
utan en pågående förändring i fel riktning.

– Vi har bristande kunskaper om ut-
vecklingen. Men utifrån de erfarenhet-
er vi har anser jag att vi behöver utveckla 
samarbetsformer på golvet, inte bara pra-
ta samverkan.

Hallin tar oroligheter i Malmö med åter-
kommande dödsskjutningar som exempel.

– Redan för fyra-fem år sedan såg vi ut-
vecklingen komma. Det har varit stormö-
ten, man har försökt mobilisera boende i 
grannsamverkan med mera. Trots det har 
utvecklingen accelererat.

en orsak , anser Hallin, är att det saknas 
samordning mellan myndigheter eller i 
samhället för att göra en bred ansats.

– Det måste finnas en aktör som tar på 
sig ansvaret för att återupprätta rättssam-
hället, men det finns det oftast inte. 2013-
14 inträffade över 200 skjutningar i Mal-
mö, ett 60-tal skadades. Det finns en stor 
geografisk koncentration av skjutning-
ar  med stora konsekvenser, vi får en ned-
brytning av lokalsamhället.

I forskningen har Hallin och hans kolle-
gor tittat mycket på det utsatta lokalsam-
hället. Till analyser av tillstånd och hän-
delser kan kopplas droger, inbrott, vålds-
brott, angrepp mot rättssamhället, vitt-
neshot, sprängning riktad mot åklagare, 
social oro.

– För att förstå måste man se orsaks-
samband och då måste en strukturell ana-
lys göras.

parametrar i sammanhanget  är urbani-
sering, invandring och ändrade relatio-
ner mellan sociala grupper, städernas so-
ciala geografi ändras, hög arbetslöshet, 
låg förmåga att lösa gemensamma pro-
blem, låg tillit till samhället.

– Av boende får ofta vi svar om övergi-
venhet, övergiven av samhället. Ungdo-
mar känner sig marginaliserade.

Hallin framhåller att det behövs arbets-
sätt för situationell och social prevention 
(förebygga händelser, exempelvis brott, 
och förebygga på längre sikt) samt för att 
åstadkomma en strukturell förändring.

för att hitta  arbetsmetoder jobbas i Mal-
mö med forskningscirklar där forskare, 
polis, räddningstjänst, socialarbetare dis-
kuterar hur metoder ska utvecklas, kon-
kreta handlingsplaner tas fram.

– Polis och räddningstjänst är numera 
öppna för att ge forskare tillträde i verk-
samheten, det har skett en stor föränd-
ring.  

PER LARSSON

Snabba insatser stoppar in
te bråk, bilbränder och an
dra oroligheter. Åtminstone 
inte på sikt.

I Angered tog myndighe
terna ett steg tillbaka, ana
lyserade för att finna bak
omliggande orsaker och 
försöka angripa problemen 
från grunden.

�� – För att vara proaktiv mås-
te man fånga upp tidiga mar-
körer som attitydförändring-
ar och skadegörelse. Vi hämtar 
information från de som har 
örat mot marken: fritidsgårds-
personal, polis, socialarbetare, 
invånare, externa aktörer som 
exempelvis butiksägare och 
bostadsbolag, säger Johanna 
Söderlund, trygghetssamord-

nare i Göteborgs Stad 
med placering i Ange-
red.

I Angered bor 50 000 
människor, närmare 
hälften utlandsfödda, 
och arbetslösheten är 
tämligen hög. Orolig-
heter har hört till bild-
en, inte bara bråk och 
skadegörelse utan även gäng-
relaterade mord och upplopp 
med stenkastning mot polis. 

2013 startades  ”Trygg i Ang-
ered” för att mer systematiskt 
ta sig an problemen. Myndig-
heternas samverkan organise-
rades.

När oroligheter tilltagit har 
man satt sig ner för att hitta en 
gemensam lägesbild.

– Vad var det som 
gjorde att blev upp-
lopp? Ett felaktigt po-
lisingripande? En av-
stängning från fritids-
gården? Vi försöker fin-
na vad som tände gnis-
tan. Har vi på något sätt 
gjort fel, då är det för 
oss att be om ursäkt, sä-

ger Johanna Söderlund.

arbetsprocessen följer  det 
kända hjulet för att identifiera 
problem: lägesbild – problem-
bild – syfte och mål – metod, 
resurs och organisation – in-
sats åtgärd – uppföljning.

– Processen i hjulet går att 
genomföra i ett akut läge på ett 
par timmar eller mer långsik-
tigt. När social oro är på gång 

eller brutit ut följer vi hjulet för 
att inte hamna i fel ände.

Ulf Merlander, konstaterar 
att det var en omställning.

– Vi poliser börjar gärna i 
steg 5, insats och åtgärder. Vi 
vill gärna lagföra. Men det vik-
tigaste i akutskedet är att lug-
na ner. Det funkar inte att ja-
ga ungar. Bättre att identifiera 
och göra hembesök med sam-
tal, öka dialog och skapa tillit.

Nu jagas i stället bakomlig-
gande orsaker.

en tydlig åtgärdsplan  följs, lä-
gesbilden följs upp med tele-
fonkonferens varje vecka och 
avstämningsmöte varannan 
vecka. Attitydförändringar och 
mindre störningar fångas upp, 
kontaktvägar har blivit snabb-

are, ansvarsområden tydligare.
– Vi får en social mobilise-

ring och kan skapa brottsfö-
rebyggande och trygghetsska-
pande åtgärder, säger Johanna 
Söderlund.

suraya reif abdali , koordi-
nator på socialförvaltningen 
i Angered, konstaterar att när 
läget är kaotiskt, som det var 
i Rannebergen, är det lätt att 
hamna i åtgärder i stället för att 
arbeta med syfte och mål.

– När det händer något är 
det viktigt att veta vad man ska 
göra och ha en åtgärdsplan. 
Veckosamtalen när vi delar lä-
gesbild är viktiga. Och det finns 
föreningar som vill gott, det är 
viktigt att samarbeta med dem.

PER LARSSON

I Angered jagas orsaker
��Myndigheter tog ett steg tillbaka, försöker angripa grunden till problem

60tal områden där 
kriminella tar över

Johanna 
Söderlund

Polisingripande i Malmö efter larm om att ett gäng härjade med smällare och 
eventuellt brandbomber. Foto: PatriCk PErSSon/tt
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– Man kan radikaliseras 
och utföra terrordåd ut
an att åka till Syrien. Jag 
är mer orolig nu än när jag 
tog jobbet.

Det säger Mona Sah
lin, nationell samordnare 
mot våldsbejakande extre
mism.

��Tjänsten som nationell 
samordnare tillsattes i juli 
förra året. Huvuduppdraget 
är att stärka och stödja lokal 
samverkan för att förebygga 
våldsbejakande extremism. 
Hittills har 61 kommuner be-
sökts.

– Jag är en vandrande myn-
dighet. Mitt uppdrag är att se 
till att ingen i politiskt eller 
religiöst syfte tar till våld, sä-
ger Sahlin.

Tålamod att jobba förebyg-
gande är vad hon inpräntar, 
att stoppa resande till krig.

– Men problemet med jiha-
disterna är större än så. Sym-
patierna växer mer än just de 
som reser. Men jag är ingen 
åsiktspolis, kan inte stoppa 
folk från att ha extrema åsik-
ter.

arbetet handlar om  att ge 
kunskap och verktyg för att 
förstå vad som händer.

– En kommun undrade var-
för vi besökte dem, de hade ju 
inga problem. Men vi tog re-
da på att det fanns en person 
som åkt och det påverkade 
hela omgivningen.

– Kunskap kan exempel-
vis handla om symbolerna. 
Är IS-symbol hets mot folk-

grupp? Polisen i Stockholm 
har anmält när det viftades 
med symbolen.

extremism handlar inte bara 
 om jihadister, det är även 
vänsterextrema och högerex-
trema.

– De vänsterextrema ser 
många över axeln, de är ju än-
då anti-rasister. Men de bi-
står med mycket våld, de ska 
använda våld mot nazismen. 
Och då är de ett problem för 
demokratin.

Polisen jobbar på ett håll, 
socialen på ett annat, poli-
tiker på ett tredje, beskriver 
Sahlin. Att hitta en gemen-
sam strategi är en del av hen-
nes uppgift.

– Alla kommuner måste ha 
en strategi och utsedd sam-
ordnare. Ingen föds till ex-
tremist. En del uppfostras till 
det, andra lockas. Men vi mås-
te hitta flera vägar ut ur det.

och muslimska ledare  måste 
också hjälpa till, framhåller 
Mona Sahlin.

– Jag anklagar aldrig alla 
muslimer för att vara en del 
av problemet. Men de strun-
tar i vad jag kvinna i jeans sä-
ger. De måste få höra det från 
sina ledare, de måste synas i 
debatten. Det gör de inte i dag, 
och det tyder på att många är 
rädda.

PER LARSSON

Rekordmånga har rest från 
Sverige för att slåss för IS, 
Islamiska staten. 40 av dem 
har dött.

– Fenomenet är inte nytt, 
men aldrig varit så omfat
tande, säger Magnus Rans
torp, Försvarshögskolan.

�� Siffror från Säpo visar att 
260 personer rest från Sveri-
ge för att kriga i främst i Syrien. 
100 har återvänt, 120 är kvar 
och 40 är döda.
�� vilka är de?
– Främst unga män, 20-26 

år, men också ett ökande an-
tal kvinnor. Många har mycket 
låg inkomst, en multikriminell 
historik eller har misslyckats 
att vara kriminella, säger Rans-
torp och tillägger:

– Det finns inget samband 
mellan flyktingströmmen från 
Syrien och de som åker ner.
�� varför åker de?
– Man anser att islam står un-

der attack, ska försvara mus-
limska bröder och systrar. Det 
finns historisk symbolik om 
upprättandet av den islamiska 
staten. Det finns också de som 
tror att vi står inför domedagen, 
och det ska inte underskattas.

Våldsbejakande extremism 
är ett samlingsbegrepp för rö-
relser eller ideologier som in-
te accepterar demokratisk ord-
ning.

– Radikalisering är en pro-

cess som leder till att man grad-
vis accepterar att ta till våld. 
Det sker genom påverkan från 
andra, via sociala medier.

2012 kunde via sociala  me-
dier konstateras att det fanns 
svenska grupper. Ranstorp be-
sökte Göteborg och Angered, 
där man var medvetna om pro-
blemet och att det var ett be-
kymmer inte bara för Angered.

– Vi var där drygt två veckor, 
längst ut i linjen där man kän-
de extremisterna. Där vet man 
vilka som är i farozonen för re-
krytering. Göteborg är på ba-
nan och har kommit längst i ar-
betet.

Generellt saknas dock struk-
turer att lokalt ta sig an proble-
met.

– Det måste göras invente-
ringar. Man måste arbeta med 
familjer, anhörigstöd, utbilda 
fältarbetare.

behov av en samlad insats  
från samhället framförs åter-
kommande när risker och hot 
blir mer komplexa.

– Säpo kan inte ensamt göra 
något för att förhindra radika-
lisering. Det krävs insats från 
samhället. Det krävs utbildning 
och kunskap, riktade åtgärder, 
säger Lari Nyroos, chefsanaly-
tiker inom kontraterrorism på 
Säpo.

Han konstaterar att upplev-

da orättvisor, våldsföresprå-
kande ideologi och socialt sam-
manhang ger steget in i radika-
lisering. Spänning och gemen-
skap bidrar.

Internet och sociala medier 
spelar en viktig roll.

– Utförda dåd publiceras på 
nätet. Budskapen är så lätt-
tillgängliga att vi står inför ett 
stort problem. Våra barn blir 
lurade att terror inte bara är 
lagligt utan en plikt att utföra 
och att den ger belöning. Det 
måste bemötas, och egentligen 
är det ett enkelt budskap, säger 
Lari Nyroos.

mer än tidigare är säpo  berett 
att vara offentligt och därmed 
bidra med kunskap.

– Bättre möjligheter till tidig 
upptäckt gör att vi ska kan få in-
formation från andra myndig-
heter och agera. Hela samhäl-
let måste sträcka ut en hand till 
de som är på väg in i terrorism, 
samtidigt som vi måste bekäm-
pa terrorismen.

Den våldsbejakande ideolo-
gin är inte bara ett hot i pågåen-
de konflikter.

– Islamiska staten har sank-
tionerat aktioner i väst. All uni-
formerad personal i länder som 
stöder USA får attackeras. Väst-
världen har lyckats minska för-
mågan hos terroristerna, men 
inte lyckats med avsikten.

PER LARSSON

– Tre av våra poliser som 
suttit vid skrivbordet länge sa: 
vi måste ut bland människor-
na, försöka vända trenden. 
Första gången blev de hotade 
och fick retirera, ett år senare 
tilltalades de med förnamn.
Johnny lindh, polisen väs-
terort

– Vi i socialtjänsten måste 
komma problemen närmare. 
Vi kanske behöver stanna upp 
och analysera. I dag jobbar vi 
mycket på individnivå, men 
problemen handlar mycket om 
grupper av människor.
michael frejd, preventions-
samordnare, stockholms stad

– Samhället tvingas ibland 
möta situationer med brand-
kårsutryckningar, men det kan 

också hota öka misstron. So-
ciala risker är mer svårfånga-
de än elavbrott, kan ge följder 
som är svåra att förutse. Det 
kan också ge långsamma risker 
som nedmontering av tilltron 
till rättssamhället. Vi vet att vi 
behöver arbeta systematiskt 
och att många samarbetar.
helena lindberg, generaldi-
rektör, msb

– Utan tilliten så.., tänker ni 
någon gång på vad kommunen 
betyder – det gemensamma. 
Det finns ingen force majeu-
re för en kommun, att vi inte 
hann eller inte hade pengar.
malin martelius, trygghet och 
säkerhet, malmö stad

– Vi går inte ut på natten, vi 
sätter upp staket och kameraö-

vervakning – och vi accepterar 
det.  Jag tycker att vi kanske 
ska jämföra det som händer 
i dag med det som hände för 
fem år sedan och därefter se 
vad som händer med vår hem-
ort. Jag tror att vi kanske inte 
förstår konsekvenserna av det 
vi gör.
kurt petersen, lunds univer-
sitet

– Det skyddsvärda för oss 
är tilliten. I det hållbara sam-
hället är tilliten hög. Livsvill-
koren är avgörande för hur vi 
fungerar. En metod är att sam-
la myndigheter som har sam-
hällsansvar. Ser vi något som 
hotar kan vi göra något åt det 
tillsammans, eller var för sig.
eija suhonen, länsstyrelsen 
västra götaland

260 har rest för  
att kriga i Syrien

rÖster

��Sagt på seminariet ”Sociala risker – ett hot mot samhället?”

Mona Sahlin oroas av radikaliseringen. Foto: PEr larSSon

–Mer orolig 
nu än när jag 
tog jobbet

Läs mer
fler artiklar finns på 
www.tjugofyra7.se
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��Man vill väl men det blir ga-
let. 

Diskriminering finns ofta 
där man inte ser den, anser Jo-
hanna Kumlin, expert på DO 
(Diskrimineringsombuds-
mannen).

– Vi blir inte mer och mer 
jämställda för att vi tror det. 
Det kräver aktivt arbete. Och 
det får inte bli toppstyrning. 
Får man inte förankring i le-
den, då blir det allt ifrån att 
folk skiter i vad som sagts till 
att man gör sin egen tolkning, 
säger Kumlin.

Diskriminering har ofta 
smugit sig in i vardagen och be-
finner sig bakom den mest är-
liga tilltron till jämlikhet, kon-
staterar Kumlin.

812 anmälningar har analy-
serats och forskarna ser snarli-
ka mönster.

– Jargong och vem som får 
ordet är bitar som man bör tit-
ta på. Ta de som framför syn-
punkter om jargong på allvar. 
Man behöver inte gå till botten 
med det enskilda ärendet utan 
se bredare på frågan och ta den 
på allvar.

VISBY
Tillsynen behövs, men den 
styr inte räddningstjänsten 
å andra sidan finns det de
taljstyrning som inte borde 
finnas.

��Åsikterna var delade när 
Brand2015 avslutades med en 
paneldebatt om tillsyn.

– Vi har ingen formell makt 
att styra kommunerna. Vi ska 
kontrollera och se till att de föl-
jer lagen. Länsstyrelsens roll är 
att följa upp, kontrollera och 
bedöma. Om det blir styrning 
beror på hur kommunen väljer 
att förhålla sig till länsstyrel-
sens bedömningar, säger Eleo-
nor Storm, MSB.

– Vår tillsyn handlar mycket 
om att ha en dialog med kom-
munerna. Jag är en ganska ge-
nomsnittlig länsstyrelsehand-
läggare och lägger kanske 20 
procent på tillsyn. Vi kan in-
te åka ut vartannat år och säga 
att nu ska ni göra så här, säger 
Martin Neldén, länsstyrelsen 
Västernorrland.

Ulf Lago, räddningstjänsten 
Östra Götaland, är kritisk mot 
hela systemet som han anser 
inte fungerar.

– Läser man stora läxboken 
om målstyrning säger man att 
ingen målstyrning ska kom-
ma igång innan man noga ut-
rett hur uppföljning och kon-
troll ska ske. Det är först nu, tio 
år för sent, man kommit fram 
till någon sorts uppfattning 
om hur det ska ske. Det var ett 
dåligt förberett tänk när lagen 
kom. I proppen står att mål-
styrning kräver en annan till-
syn med mer resurser.

Max Ekberg, SKL, anser att 
LSO innehåller detaljstyrning 
som inte borde finnas.

– Vi vill att tillsynen förhåller 
sig till det styrsystem kommu-
nen har valt; tala om hur man 
kan förbättra sig i stället för att 
säga att nu ska ni göra så här.

trots brister  verkade ingen ef-
terfråga en lagskärpning.

– Innan man ändrar lagen 
måste man fundera på varför 

tillsynen inte fungerar idag. 
Det beror bland annat på att 
kommunerna inte bjuder upp 
till dans när man tillsynar. Sen 
får man inte glömma bort att 
tillsyn är bara en stickprov-
skontroll. Ansvaret för att föl-
ja lagen ligger på kommunen. 
De har alla möjligheter i värl-
den att följa lagen utan att nå-
gon kommer in och petar nå-
gonstans, säger Eleonor Storm.

GuNNO IvANSSON

VISBY
Det saknas ett politiskt en
gagemang i svensk rädd
ningstjänst. Och det saknas 
också en medborgardialog, 
vad vill medborgarna få ut 
av räddningstjänsten?

�� Förre räddningschefen och 
stadsdirektören i Göteborg 
Åke Jacobsson, kom med ett 
antal ”provokationer” för att 
kasta ljus över Brandkonferen-
sens tema Vem styr räddnings-
tjänsten?

Under hans 27 i räddnings-
tjänsten fick han aldrig upple-
va en politisk debatt.

– Inte ens efter skogsbran-
den blir det debatt. Är vi till-
räckligt bra? Senaste öppna 
jämförelser visar att 80 eller 90 
procent har stort förtroende 
för räddningstjänsten. Politi-
ker vet att det finns jätteutma-
ningar i den kommunala verk-
samheten så varför lägga så stor 
uppmärksamhet på räddnings-
tjänsten?

Lagstiftningen ger kommu-
nerna stor frihet att hitta lokalt 
anpassade räddningstjänstor-
ganisationer utifrån den risk 
som finns.

– Räddningstjänsten är en 
frizon vad gäller den statliga 
styrningen. Andra kommu-
nala verksamheter har ofta en 
mycket tydligare och starkare 
statlig styrning.

politikerna vill inte styra  och 
från forskningen finns heller 
inget att hämta.

– Det är katastrofalt låg vo-
lym på forskningen inom rädd-
ningstjänst.

Det kommer inte in några 
nya influenser vid nyanställ-
ningar.

– Det är låg personalomsätt-
ning och vi anställer av sam-
ma sort. Det är en liten föränd-
ring på de stora kårerna, men 
jag har inte sett något avtryck i 
verksamheten ännu.

Bristen på influenser utifrån 

riskerar att skapa en konserve-
rande miljö. En organisations-
kultur som är ganska svår att 
styra.

– Våra tidigare erfarenhet-
er får lite för stor betydelse för 
vi har inget annat att rätta oss 
emot. Risken är att det blir ett 
internt fokus eftersom vi måste 
ta influenserna inifrån i stället.

Kritiken tenderar att landa 
hos brandmännen men det är 
inte där problemet ligger enligt 
Åke Jacobsson.

– Man får inte tolka det jag 
säger som att vi ska bli sämre 
på räddningstjänst. Det finns 
en oerhörd förväntan från all-
mänheten att om det inträf-
far en brand eller en olycka 
ska man klippa till snabbt och 
effektivt. Det handlar inte om 
att brandmännen inte vill eller 
kan. Utan det handlar om att 
systemet låst in dem i tillsyn, i 
utryckningsverksamhet. De är 
en produkt av systemet och det 
är den politiska ledningen och 

tjänstemannaledningen som 
har ansvar för systemutveck-
lingen.

steget från brandstationen  
till stadshuset var bara några 
hundra meter.

– Men en dramatisk skill-
nad i organisationskultur. Jag 
var van att arbeta med interna 
frågor, i stadshuset är det helt 
plötsligt ett medborgarper-
spektiv. Varför är det så? Vad är 
det som skapar det systemet?

Han hänvisar till att det finns 
kommunala verksamheter som 
satt i system att fråga vad med-
borgarna tycker.

– Inom kollektivtrafiken 
är det en självklarhet att man 

kan utveckla den efter resenä-
rernas behov. Hur ofta frågar 
vi medborgarna vad de vill ha? 
Jag vill påstå att vi har ingen 
medborgardialog inom svensk 
räddningstjänst.

Åke Jacobsson vill se ett 
mycket bredare perspektiv på 
trygghets- och säkerhetsarbe-
te.

– Många kommuner har in-
te insett potentialen i sin rädd-
ningstjänst. Ställ krav, de kan 
mycket mer. De är fantastiska 
i att jobba i det trygghets- och 
säkerhetshöjande arbetet. Det 
måste ske en förändring från 
det interna fokuset till ett med-
borgarfokus.

GuNNO IvANSSON

Saknas dialog med 
medborgarna

Räddningstjänsterna kan mycket mer och Åke Jacobsson tycker 
att kommunerna ska ställa högre krav på dem. Foto: Gunno iVanSSon

Martin Neldén, Max Ekberg, Eleonor Storm och Ulf Lago diskuterade tillsyn på Brand 2015.
 Foto;: Gunno iVanSSon

– Måste fundera på varför tillsynen inte fungerar Diskriminering 
finns där man  
inte ser den
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– Kanske ska vi inte ha kommuner
VISBY
– Dagens situation är in
te bra för framtida utma
ningar. Kanske ska vi inte ha 
kommuner utan lägga över 
verksamheten i regioner.

��Nina Larsson, tidigare parti-
sekreterare för Folkpartiet, ser 
att förändringar måste till i takt 
med omvärlden.

– Vi kan inte hindra globali-
seringen, för den är just global. 
Stora förändringar pågår och 
det påverkar oss vare sig vi vill 

det eller inte.
Nina Lars-

son konsta-
terade på 
Brand att en 
kommun in-
te är längre 
vad den var. 
Övertagande 
från stat och landsting har gett 
större ansvarsområde. Samti-
digt krymper hälften av landets 
kommuner i befolkning och re-
surser.

– Men oavsett förändringar 

är det kommunala ansvaret li-
ka. Kommun- och landstings-
strukturen är inte riggad att 
klara alla utmaningar.

Hon har efter skogsbranden 
i Västmanland noterat att det i 
analyser på punkt efter punkt 
efterlyses mer kunskap, hand-
lingskraft, förmåga.

– Så ser det även ut i skolan 
och flera verksamheter. Det är 
här det gnager i mig. Om det in-
te funkar, då måste det ändras. 
Jag säger inte att sammanslag-
ningar är bäst för alla i hela Sve-

rige. Men vi kan inte ha det som 
vi har det.

Räddningstjänsten är en av 
de verksamheter som flitigast 
funnit samverkanslösningar, 
exempelvis genom kommunal-
förbund.

– Det är bra för stunden, ger 
bättre rekryteringsmöjlighe-
ter. Samtidigt ger det minskad 
insyn från medborgare, makt-
koncentration, kommunernas 
självbestämmande inskränks. 
Det finns inga studier som sä-
ger hur det fungerar på sikt.

VISBY
Rekrytering av deltids
brandmän är sedan många 
år ett svårlöst problem för 
många.

Är yrket ointressant? frå
gades på Brand.

– Det tror jag inte, men 
beredskapssystemet är oin
tressant, sade Dick Svenne
felt, räddningschef på Got
land.

��Gotland 
har tio sta-
tioner på ön 
och har haft 
problem att 
med beman-
ning. Bered-
skapen har 
lösts genom 
att anställa 
heltidsper-
sonal på två av stationerna.

En lösning som av ekono-
miska skäl inte lär bli återkom-
mande.

– Jag tror vi måste se på an-
dra former och förmodligen 
sänka ribban för att behålla be-
manningen. Det kan vara fri-
villig kår, räddningsvärn, säger 
Svennefelt.

Det vedertagna uppläg-
get med deltidsbrandmän 

(Rib-personal) som har bered-
skap veckovis har han svårt att 
se en framtid för.

– Till en relativt liten peng, 
runt 3 500 kronor, blir du låst 
i en hel vecka. Är ditt huvudyr-
ke snickare kan du tjäna in de 
pengarna lättare genom att job-
ba lite extra. Det går att ersätta 
fritid med pengar, men inte i en 
hel vecka.

Dick Svennefelt ser dock in-
te att intresset för själva yrket 
sviktar.

– Brandmännen har ett otro-
ligt stort intresse, men det tar 
slut fortare. De som började på 
70-talet höll på till pensionen, 
nu försvinner många efter tre 
år.

Räddningschefen tror det 
finns lösningar som inte pro-
vats. Exempelvis att snegla 
mer mot personer som har hu-
vudanställningen inom kom-
munen.

– Där det finns brandstation 
finns det också annan kommu-
nal verksamhet, exempelvis in-
om skolan och vården.

håkan axelsson, msb,  tror att 
även deltidsbrandmän behö-
ver ett bredare uppdrag. Och 
att det är viktigt att övertyga 

politiker om vinsten med det.
– 2 915 personer dog i olyck-

or häromåret, en stor del av 
dem inom områden som ing-
en ansvarar för. 66 miljarder 
är olyckans pris. Givetvis går 
det att göra något åt det, och 
jag tror räddningstjänsten kan 
göra en del av det. Ta tag i att 
minska olyckor och få politi-
kerna att förstå att det finns 
pengar att tjäna, sade Axelsson.

Han tror också på en ökad 
flexibilitet av hur beredskapen 
bemannas. Det kan vara semi-
proffs, som väktare, och frivilli-
ga som blir resurser.

– Räddningstjänstens perso-
nal kan stödja detta, exempel-
vis att få med frivilliga som tyd-
ligt vet vad de ska göra.

MSB gör en större utredning 
av utbildning som ska presen-
teras i december. Vad framti-
dens deltidspersonal behöver 
hade Axelsson sina egna fun-
deringar kring.

– Jag ser en livslång utbild-
ning, att man utbildas under 
hela yrkestiden. Det kan fin-
nas en blockstruktur som är 
anpassningsbar för olika loka-
la behov och kommuner måste 
kunna använda dem lokalt.

Tom Setterwall, räddnings-

chef i Sydöstra Skåne, framhöll 
att det finns stora förväntning-
ar i landet på stöd från MSB.

– Myndigheten behöver an-
ställa en resurs som jobbar med 
Rib-frågor.

För några år sedan initiera-
de de tre Storstockholm, Stor-
göteborg och RSyd en Rib-kon-
ferens som presenterade en rad 
förslag.

– 160 kommuner stod bak-
om förslagen. De gick till SKL 
och Pacta, och fick avslag. Hur 
är det möjligt? frågade sig Pe-
ter Bergh, ordförande i Brand-
männens riksförbund.

ofta framförs  att frivilliga 
brandmän är vanligare i Eu-
ropa. Anders Sigfridsson, 
räddningstjänsten Högakus-
ten-Ådalen, medverkade nyli-
gen i möte i Barcelona där elva 
länder deltog och diskutera-
de räddningstjänst utförd av 
icke-heltidare.

– Betald beredskap är ovan-
ligt. Men däremot har man of-
ta ett engångsbelopp på 80-100 
000 om året, vilket ofta mot-
svarar vår beredskapsersätt-
ning. Myten om frivillighet kan 
vi ta död på, sa Sigfridsson.

PER LARSSON

VISBY
Norge och Danmark arbe
tar för större räddnings
tjänstregioner.

I Finland är det redan 
genomfört.

�� – Det var en stor men 
lyckad förändring. Kost-
nadsutvecklingen har va-
rit måttlig, säger Tero Mäki, 
Räddningsdirektör i Öster-
botten.

Finland har successivt 
slagit samman kommuner. 
De senaste 20 åren från 452 
till 320. Men det finns fort-
farande många befolknings-
mässigt små kommuner.

Under 90-talet utreddes 
om kommun eller stat skul-
le vara huvudman för rädd-
ningstjänsten. 2000 tog re-
geringen beslut om 30 regi-
onala räddningsverk (rädd-
ningstjänster) baserade på 
kommunal samverkan. Re-
formen genomfördes för 
drygt tio år sedan. I dag finns 
det 22 räddningstjänster.

– Undersökningar visar 
att det nu finns bättre grund 
för utveckling, servicenivå 
och samarbete. Riksomfat-
tande är invånarna nöjda, 
säger Tero Mäki.

Oro fanns förstås inför 
den stora förändringen. 
Från alla fanns oro att bli 
förlorare.

– Förändring av personal-
strukturer var oundvikligt. 
Uppgifter sågs över och det 
påverkade lönenivån. Nu 
har avtal och ersättningar  
harmoniserats. Samarbets-
klimatet mellan kommu-
nerna var också ett hinder.

I dag ser Tero Mäki att 
samarbetet mellan rädd-
ningsområdena har utveck-
lats, det har bildats olika 
nätverk, vissa utvecklings-
projekt finansieras gemen-
samt.

– Inom ekonomi och sam-
arbete har uppställda mål 
nåtts.

PER LARSSON

Dick Svennefelt

Veckoberedskap 
inte intressant

�� – Luncha med kommundi-
rektören och se till att träffa 
förvaltningscheferna. 

Rådet ges av Gunilla Glasa-
re, SKL.

Dagen innan brandkonfe-
rensen hade hon träffat åtta 
kommundirektörer. Samtli-
ga önskade mer kontakt med 

räddningstjänsten och eniga 
om att det är viktigt.

Gunilla Glasare ser inte det 
sammanslagningar som en 
självklarhet för räddnings-
tjänsten.

– Vi är absolut inte emot 
kommunalförbund, men det är 
inte så att man löser alla pro-

blem bara genom att bilda ett 
kommunalförbund.

Hur man är organiserad har 
sällan så stor betydelse som 
man tror.

– Störst betydelse har 
människorna som jobbar i 
räddningstjänsten och andra 
förvaltningar. En duktig för-

valtningschef ägnar mycket tid 
åt kontakter och känner man 
de man behöver känna spelar 
organisationen inte lika stor 
roll. Ibland tror jag man lägger 
för mycket energi på organi-
sationsformen, säger Gunilla 
Glasare.

Kommunchefer önskar mer kontakt med räddningstjänsten

Tero Mäki

Stor men lyck-
ad förändring 
till 22 regioner

Läs mer
fler artiklar   från 
Brand 2015 på  

www.tjugofyra7.se

Nina Larsson



Insatsen levde inte upp 
till nationella målen
I början av mars lämna
de regeringens utredare av 
skogsbranden i Västman
land Aud Sjökvist sin rap
port. Hon är inte nådig i sin 
kritik som drabbar alla in
blandade.

��Att det gick så illa handlar en-
ligt Aud Sjökvist om att rädd-
ningstjänsten med hänsyn till 
den extrema vädersituationen 
inte gjorde någon riskbedöm-
ning vid utlarmningen. Det 
handlar också om svårigheter 
att sammanställa och förmedla 
en samlad lägesbild. Det gjor-
de att räddningsinsatsen inled-
ningsvis var underdimensione-
rad vilket i sin tur ledde till att 
man aldrig fick grepp om bran-
den utan fick jaga den.

flera av bristerna  innebär 
att man inte levde upp till el-
ler bröt mot lagar och bestäm-
melser. Enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) ska rädd-

ningsinsatser påbörjas inom 
”godtagbar tid och genomför-
as på ett effektivt sätt”. Insat-
sen vid skogsbranden förse-
nades med omkring 40 minu-
ter, bland annat på grund av att 
räddningstjänstens GPS inte 
var uppdaterad.

insatsen sträckte sig  över flera 
kommuner och genomfördes 
under de två första dygnen som 
två separata räddningsinsatser. 
I det läget ska räddningstjäns-
terna själva eller länsstyrel-
sen utse en ledning . Det sked-
de inte och Aud Sjökvists kon-
staterar: ”att man därmed dels 
brutit mot bestämmelsen i 3 
kap. 16 § LSO, dels inte levt upp 
till den lagstadgade skyldighet-
en om samarbete och samord-
ning (1 kap. 6 § LSO).”

Sammanfattningsvis: ”Den 
sammanfattande slutsatsen är 
således att den inledande rädd-
ningsinsatsen varken påbörja-
des inom godtagbar tid eller ge-

nomfördes på ett effektivt sätt. 
Detta innebär att de räddnings-
tjänster som ansvarade för in-
satserna i brandens inledande 
skede inte förmått leva upp till 
ett av de viktigaste nationella 
målen i LSO (1 kap. 3 § LSO).”

Länsstyrelsen hade en plan 
för att ta över ansvaret för rädd-
ningstjänsten, men kritise-
ras för att inte ha övat den vil-
ket kunde ha avslöjat de svaga 
punkterna.

MSB gjorde tillsyn hos läns-
styrelsen i Västmanland så 
sent som några månader inn-
an branden. Som förbättrings-
område ansåg MSB det särskilt 
angeläget att länsstyrelsen övar 
övertagande av ansvaret för 
kommunal räddningstjänst.

länsstyrelsen ansågs  inte 
uppfylla lagens krav på tillsyn 
över kommunernas skyldig-
heter enligt LSO. MSB skriver 
också att länsstyrelsens till-
synsverksamhet varit mer eller 

mindre vilande de två senaste 
åren.

Detta kommenterar utreda-
ren:

”Mot bakgrund av vad som 
sagts i förarbetena om tillsy-
nens betydelse framstår am-
bitionsnivån på både MSB:s 
och Länsstyrelsens i Västman-
lands län tillsynsverksamhet 
inte som särskilt hög; länssty-
relsen hade t.o.m. under de två 
åren som föregick tillsynsbesö-
ket i början av 2014 låtit sin till-
synsverksamhet vara mer eller 
mindre vilande. Eftersom till-
synsskyldigheten är lagregle-
rad framstår detta som synner-
ligen anmärkningsvärt.”

MSB får kritik för att inte ta 
skogsbränder på tillräckligt 
stort allvar, att myndigheten i 
en publikation säger att skogs-
brand framförallt medför pro-
blem om den på något sätt på-
verkar samhällsviktig verksam-
het.

”Nämnda påståenden inne-

bär i princip per automatik att 
det inte finns något som hotar 
glesbefolkade områden och 
därmed är dessa inte i behov av 
något skydd i LSO:s mening.”

inte heller skogbolagen   und-
kommer kritik och utredaren 
anser att det finns skäl att be-
döma arbete med skogmaski-
ner under extrema väderför-
hållanden som farlig verksam-
het. Därför vore det inte orim-
ligt att skogsnäringen vidtar 
åtgärder motsvarande de som 
krävs för farliga 2:4-verksam-
heter. Ungefär det föreslog Kli-
mat och sårbarhetsutredning 
redan 2007.

Utredaren anser också att be-
stämmelsen som ger länssty-
relser och kommuner rätt att 
meddela eldningsförbud med 
god marginal ger möjlighet att 
förbjuda vissa arbetsmoment 
inom skogsbruket vid vissa 
brandrisknivåer.

GuNNO IvANSSON

Den sammanfattande slutsatsen från regeringens utredare av skogsbranden i Västmanland är att den inledande räddningsinsatsen varken påbörjades inom godtagbar 
tid eller genomfördes på ett effektivt sätt. På flera punkter levde den inte upp till eller bröt mot lagar och bestämm elser. Foto: Gunno iVanSSon
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Principerna har 
blivit ett mantra
– Det som fått ökad aktuali
tet genom Putins härjningar 
det är att krisberedskapen 
är grunden för den höjda be
redskapen. Därför är brister
na som framkommit genom 
skogsbranden allvarliga, sä
ger Aud Sjökvist.

�� I det ursprungliga uppdra-
get ingick att identifiera möj-
liga förbättringsåtgärder och 
rapporten skulle lämnas 1 sep-
tember i år. I början av febru-
ari begränsades uppdraget till 
att enbart avse en beskrivning 
och utvärdering av den opera-
tiva händelsen.

Trots det presenterar hon 
vissa åtgärder och motiverar 
det i rapporten så här:

”i utredningens uppdrag  enligt 
de ursprungliga direktiven in-
gick bl.a. att identifiera möjli-
ga förbättringsåtgärder. Enligt 
tilläggsdirektiven ingår inte 
detta uppdrag. Under utred-
ningsarbetet har dock behovet 
av vissa sådana åtgärder blivit 
särskilt tydliga, varför det i vart 
fall ur ett medborgarperspek-
tiv finns skäl att här framhålla 
dessa.”

– Det är viktigt att medborg-
arna kan lita på att samhället 
har en beredskap. Även om det 
inte ingick i mitt uppdrag som 
det blev, kunde jag helt enkelt 
inte låta bli, säger Aud Sjökvist.

Det hon ser som det allra all-
varligaste är att större skog-
bränder inte beaktas tillräckligt 
av MSB i risk- och sårbarhetsa-

nalyser. Det får 
återverkningar 
hela vägen ner. 
Ingen av de 
berörda rädd-
ningstjänster-
na hade med en 
större skogs-
brand som en 

risk i sina handlingsprogram.
– När en så högt uppsatt 

myndighet tar så lätt på risken 
är det inte konstigt att det sip-
prar ner och påverkar hur man 
ser på risken även ute i kommu-
nerna. MSB ska gå före och tala 
om att det här är något vi mås-
te förbereda oss för. Det får till 
följd man inte vidtar tillräckliga 
förberedelser ute i kommuner-
na. Räddningstjänsterna skri-
ver i sina handlingsprogram att 
man ska klara si och så mycket 
men när det väl blir skarpt läge 
fixar man det inte.

Aud Sjökvist anser att sam-
hället överlag är för tamt när 
det gäller tillsyn.

– att prata kontroll  har varit 
som att svära i kyrkan i många 
olika sammanhang, inte bara 
här – det gäller även hälso- och 
sjukvård som jag känner till. 
När man övergick från rädd-
ningstjänstlagen till lagen om 
skydd mot olyckor säger man 
i förarbetena att en väl fung-
erande och effektiv tillsyn är 
en förutsättning för att det ska 
fungera.

Hon anser att räddnings-
tjänstbegreppet borde omprö-
vas och ifrågasätter även kris-

hanteringssystemet som grun-
das på tre principer, ansvars-, 
likhets- och närhetsprincipen.

ansvarsprincipen säger  att 
den som har ansvar till vardags 
även har det vid en kris. Lik-
hetsprincipen att verksamhe-
ter under krissituationer i möj-
ligaste mån ska bevara den or-
ganisation som man har under 
normala förhållanden.

– Principerna har blivit ett 
mantra och många tycker att 
principerna står över allt an-
nat. Lagstiftningen ska bygga 
på och återspegla principerna. 
Man kan inte ha en ramlagstift-
ning som fylls ut med principer 
som inte kommer till uttryck i 
lagtexten. När det händer något 
som skogsbranden kan man in-
te låta bli att agera och hänvisa 
till ansvarsprincipen, alla ak-
törer måste göra mer än vad de 
gör till vardags och man kan in-
te heller behålla samma orga-
nisation. Många av de myndig-
heter vi varit i kontakt med i ut-
redningen har en särskild kris-
organisation just för att man 
måste ha det när det händer nåt 
sånt här.

Det hindrar inte att hon vill 
lägga till en princip – garde-
ringsprincipen.

– Ta det säkra för det osäkra, 
att man vågar trycka på den rö-
da knappen när man känner sig 
osäker. Hellre ta i för mycket än 
för lite när det händer något, sä-
ger Aud Sjökvist.

GuNNO IvANSSON

FRG:s koncept fungerar vid 
större samhällsstörningar, 
men mycket kan förbätt
ras.

��Det är slutsatser i den ut-
värdering av den egna insat-
sen efter skogsbranden som 
Frivilliga resursgruppen i 
Västerås gjort.

FRG-gruppen i Västerås 
bildades 2010 och hade aldrig 
engagerats i skarpt läge innan 
skogsbranden. FRG-grupper 
anlitades på en mängd områ-
den och fick uppskattning för 
sitt sätt att sköta uppgifterna.

Några av slutsatserna i ut-
värderingen:
�� FRG bör säkerställa kun-

skap inom livsmedelshan-
tering. FRG:s största upp-
gift var att hantera livsmedel 
vilket ställer stora krav på så 
väl kunskap som kvalitet och 
hantering.
��Gruppen bör förbättra sin 

förmåga att hantera kartor 
och koordinatsystem. Med-
lemmarna måste snabbt kun-

na hitta till platser utan hjälp 
av GPS
��Det saknas stabskompe-

tens och FRG bör uppmana 
medlemmar att söka den ut-
bildning som finns via Svens-
ka lottakåren
��Det bör utses en person att 

ansvara för interninforma-
tion
�� FRG bör sträva efter att all-

tid utse en säkerhetsansvarig 
på plats
��Det måste finnas en stan-

dardisering kring FRG-be-
fattningar i Sverige
��Att på lång sikt införa en 

nationellt FRG-TIB (Tjäns-
teman i beredskap) eller lik-
nande hos MSB
��En del i FRGs grundut-

bildning är 30-minutersme-
toden, vilken bör ses över. 
Verkligheten visar helt an-
dra typer av flöden än de som 
30-minutersmetoden base-
ras på
�� FRG bör få tillgång till in-

formationssystemet WIS

��Aud Sjökvist ger ett exem-
pel på hur man absolut inte ska 
läsa risk- och sårbarhetsanaly-
ser. Från MSB:s sida är vi noga 
med att de risker som lyfts i 
dessa analyser aldrig kan ses 
som en fullständig lista över 
händelser som kan leda till kri-
ser. Tvärtom måste vi alltid 
räkna med att helt andra saker 
kan komma att inträffa, eller 
att en händelse som i norma-
la fall har begränsad påverkan 
på samhället under särskilda 

omständighet-
er kan få helt 
andra effekter. 
Att förstå detta 
är helt grund-
läggande för 
alla som arbe-
tar med krisbe-
redskap. 

Samtidigt vill jag vara tydlig 
med att MSB i många samman-
hang har lyft fram just skogs-
brandrisken: vi följer upp ris-
ken löpande under sommar-

halvåret, vi finansierar skogs-
brandflyget, vi erbjuder sär-
skilda utbildningar för rädd-
ningstjänsten, och vi har place-
rat ut depåer för skogsbrandbe-
kämpning på 14 ställen i landet. 
Vi har också uppmärksammat 
och lyft fram att Sverige med ett 
förändrat klimat kan få en ökad 
risk för riktigt besvärliga skogs-
bränder av det slag som drabba-
de Västmanland.

SvANtE WERGER
Kommunikationsdirektör MSB

Aud Sjökvist

MSB svarar på kritiken

Svante Werger

Bristande lägesbild – rädd
ningsledningen förstod in
te hur stor branden var – 
och brister i samordningen 
av de resurser som fanns 
bidrog till att skogsbran
den i Västmanland blev 
den största i modern tid.

��Det är slutsatser som fram-
kommer i den olycksutred-
ning enligt LSO som gjorts på 
uppdrag av räddningstjäns-
terna Mälardalen, Sala-He-
by och Södra Dalarna. Bakom 
utredningen står Anna Hen-
ningsson och Ulf Jacobsen 
vid Nerikes räddningstjänst.

– Det som slår mig  och som 
är så tråkigt, är att den här 
skogsbranden borde man ta-
git i ett tidigt skede. Man har 
så mycket resurser, men för-
står inte hur stor branden är, 
säger Anna Henningsson.

Inledningsvis bedrevs 
släckningsarbetet som två in-
satser vilket försvårade den 
samordning av resurser som 
krävts de första dygnen när 
branden fortfarande var han-
terbar.

– Allt material; alla bilder 
och filmer som man inte re-
flekterar över och i och med 
det blir det brist på samord-

ning eftersom man jobbar på 
två håll. Trots att man flera 
gånger bestämmer att man 
måste köra det här som en 
insats, så gör man inte det i 
praktiken utan jobbar mot tre 
bakre staber, säger Anna Hen-
ningsson.

Ända fram till på söndagen 
ansåg sig räddningstjänsten 
ha kontroll på situationen. 
Utredningen visar att detta 
var en illusion och en effekt 
av att man inte hade klart för 
sig brandens verkliga omfatt-
ning.

Utredarna lämnar ett 50-
tal åtgärdsförslag till förbätt-
ringar. Eftersom Sverige varit 
ganska förskonat från stora 
skogsbränder har kunskaper-
na om skogsbrandsläckning 
fallit i glömska. Det är dags att 
återuppliva de kunskaperna 
anser utredarna:

”Strax efter branden sades 
det i flera sammanhang att lä-
roböckerna i skogsbrand nu 
måste skrivas om, medan ut-
redningen snarare visar att de 
läroböcker som används istäl-
let behöver öppnas och läsas 
från pärm till pärm.”

En längre version av arti-
keln finns på tjugofyra7.se.

Vill ha nationell 
frivilligTib

”Förstod inte hur 
stor branden var”
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Genusforskaren 
som blev brandman
Genusforskaren Anneli 
Häyrén har studerat rädd
ningstjänsten i flera år. Nu 
är hon själv brandman på 
deltid.

�� Snöfallet har övergått i stri-
lande regn. Tidigare under da-
gen  satt Anneli Häyrén vid 
sitt skrivbord på Centrum för 
genusvetenskap vid universi-
tetet i Uppsala. Nu riktar hon 
slangen mot lågorna i kvällens 
övning.

Som brandman är hon färsk, 
gick prepararandutbildningen 
för bara nio månader sedan.

hon var nyinflyttad  i Öre-
grund och slog ifrån sig när 
hon fick frågan om att gå med 
i deltidskåren.

– Jag är rädd för eld, höjder 
och trånga utrymmen, och så 
är jag för gammal!

Hon är seglare, hade nyligen 
graderat upp till svart bälte i 
ju-jutsu och klarade de fysiska 
testerna för att bli brandman, 
men fortsatte ändå räkna upp 
hindren.

– Ända tills en närstående 
sa ”du har genuskodat det, du 
tror att det bara är män som 
klarar det”.

Nu har hon jour en dag i 
veckan och en helg varje må-
nad och har hunnit vara med 
om gräsbränder, en lägenhets-
brand, miljöfarligt utsläpp och 
larm i väntan på ambulans.

– Jag älskar jobbet!  Jag vill 
aldrig sluta med det. Jag har 
upptäckt att jag går in och tar 
tag i situationer på ett sätt som 
jag inte trodde om mig själv.

– Och om man bortser från 
mitt ego så är det uppenbart 
att vi utför en samhällstjänst. 
Jag hade inte förstått innan 
hur nödvändiga deltidsstatio-
nerna är.

Även om hon betonar att det 
arbetslag hon följde i sin forsk-
ning var justa både mot henne 
och varandra så var det inte 
så att forskningen om rädd-
ningstjänsten lockade henne 
till jobbet.

– Snarare tvärtom. Miljön 
kan vara hård. Den som bryter 

mot kulturen får det svårt.
Sin doktorsavhandling 

skrev hon om trakasserier i 
akademisk miljö. De är påfal-
lande lika trakasserier inom 
räddningstjänsten, och unge-
fär lika vanliga, tror hon.

den skrift som hon  och fors-
karkollegorna Fredrik Bon-
destam och Henrik Berg pre-
senterade år 2011 heter Från 
novis till nestor. Där lyfter de 
fram bromance, en hopskriv-
ning av brotherhood och ro-
mance. Den riktigt djupa 
manliga vänskapen, ofta star-
kare än relationen till äkten-
skapspartnern. Bromance är 
ett av de främsta skälen till 
att kvinnor har svårt att bli in-
släppta i arbetslagen, anser de 
tre forskarna.

– Bromancekulturen för-
klarar en hel del om varför 
det är svårt att utveckla rädd-
ningstjänsten, säger Anneli 
Häyrén.

Hon funderar ibland på hur 
de andra brandmännen i Öre-
grund egentligen uppfattar 
henne.

– Jag är rädd för att de tror 
att jag forskar om dem. Men 
jag skulle aldrig skriva om mi-
na kollegor.

ANNIKA N LINdqvISt

Anders Arvidsson har varit 
deltidsbrandman i Östmark 
i snart trettio år, och värvat 
flera av kvinnorna i kåren.

– Jag går på personliga 
egenskaper, säger han.

��Östmark i Värmlands nord-
ligaste kommun Torsby är en 
bygd där man ställer upp för 
det gemensamma, där också 
prästen är brandman på deltid 
och där det är lätt att rekrytera.

– Senast vi skulle ta in en ny 
var det sju-åtta stycken som 
sökte, konstaterar kårchefen 
Anders Arvidsson.

På den punkten skiljer sig 

Östmark från många andra del-
tidskårer. Däremot stämmer 
Östmark helt in på forskarnas 
iakttagelse att det på landsbyg-
den finns en positiv inställning 
till att både kvinnor och män är 
brandmän.

Anders Arvidsson gick med i 
oktober 1985. Redan då var Ma-
rit Olsson, som jobbade i skol-
matsalen, med i kåren. Idag är 
fem av femton i deltidskåren 
kvinnor.

– Det känns som att det all-
tid har varit kvinnfolk med. Det 
fungerar precis lika bra med 
kvinnor som med män. Vikti-
gast är ju att man är på plats när 

reportagen om an-
neli Häyrén och om 
inställning till jäm-
ställdhetsarbete 
publiceras också i 
rädda!
Grundtemat i tid-
ningen är hur 
räddningstjäns-
ten kan utvecklas 
genom att sät-
ta jämställdhet i 
fokus. Innehållet 
bygger på flera 
längre MSB- 
finansierade forskningsprojekt 
om genus och räddningstjänst.

tidningen är ett sätt att testa 
nya vägar för att sprida forsk-
ningsresultat.

– En tidning kan leva lite 
längre och nå ut till fler än om 
man bara ordnar ett evene-
mang för att redovisa forsk-
ningen, säger Björn Kerlin, 
forskningskommunikatör på 
MSB.

rädda! delades ut på Brand 
och kommer att spridas på 
andra mötesplatser för rädd-
ningstjänsten framöver. Den 
ska också användas i MSB:s 
utbildningar på revinge och 
Sandö.

rädda! kan beställas på  
msb.se 

– Viktigast att vara på plats

Genusforskaren Anneli Häyrén har studerat räddningstjänsten i 
flera år. Nu är hon själv brandman på deltid. Foto: johan Eklund

1

RÄDDA!

Män på småorter gillar jämställt  |  Bara reträttposter för äldre 

Väktare som rycker ut sparar miljoner åt kommunen 

 Kontrollbehovet hämmar  |   Genusforskaren som blev brandman   

En tidning om räddningstjänst i utveckling

I Östmark i Värmland är inställningen postitiv till att kvinnor är deltidsbrandmän och där har man inga problem med rekryteringen. – Idag är runt 70 procent av våra utryckningar IVPA. Då är det ju jättebra att få med dem som har sjukvårdsutbild
ning, säger kårchefen Anders Arvidsson.
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larmet går, säger Anders Ar-
vidsson.

Hans huvudanställning är 
som kommunal fastighetsskö-
tare på skolan och äldreboen-
det Gömmanberg, ett par hund-
ra meter från brandstationen. 
Han har peppat flera av sina 
kvinnliga arbetskamrater till 
att gå med i kåren.

– Jag går runt och värvar, då 
får jag med dem jag vill ha, kon-
staterar han.

En del har han fått tjata lite 
på. Charlotta Larsson jobbade i 
hemtjänsten när Anders fråga-
de henne.

– Jag var lite tveksam först 

om jag verkligen skulle kla-
ra det rent styrkemässigt. Sen 
tyckte jag att det bara var roligt. 
Fast de där tunga klippverkty-
gen orkar man kanske inte stå 
med lika länge som en karl gör.

– Men man är ju aldrig en-
sam. Är det rå-lyft som ska gö-
ras så finns det ju alltid nån 
karl med, vi hjälps ju åt. Vi är 
väl förresten inte direkt he-
människor, nån av oss, flikar 
Anders Arvidsson in.

Flera av kvinnorna i kåren är 
undersköterskor. Torsby kom-
mun var bland de första i landet 
att åka på IVPA-larm, i väntan 
på ambulans.

– Idag är runt 70 procent av 
våra utryckningar IVPA. Då är 
det ju jättebra att få med dem 
som har sjukvårdsutbildning.

I övrigt tänker Anders Ar-
vidsson först på de personliga 
egenskaperna när han lockar 
nya till räddningstjänsten.

– Man ska vara lugn och sta-
bil och riktigt intresserad av 
uppdraget.

Räddningschefer lite var-
stans har börjat snegla på dem 
som arbetar i äldreomsorgen 
när det blivit allt svårare att få 
folk till deltidskårerna.

Dels för att omsorgspersona-
len kan sjukvård, dels för att de 

jobbar på hemorten, till skill-
nad från män på traditionellt 
manliga arbetsplatser som ofta 
pendlar långt till jobbet.

Men ofta får räddningstjäns-
ten nej från äldreomsorgens 
chefer.

Ett skäl är att arbetsbelast-
ningen kan bli för hög. Den som 
har varit ute på larm på natten 
fungerar sämre på sitt ordina-
rie arbete dagen därpå. Jurister 
har varnat för att en person får 
120 procents arbetstid, vilket 
blir uppenbart om både hel-
tids- och deltidsanställningen 
är inom kommunen, men inte 
syns på samma sätt om heltids-

anställningen ligger på en pri-
vat arbetsgivare.

Ett annat skäl till att säga nej 
är att äldreomsorgen är så slim-
mad. Verksamheten klarar inte 
att någon ur personalen för-
svinner på larm.

I Östmark och Torsby kom-
mun fungerar det. Alla hjälps åt 
att lösa de situationer som kan 
uppstå.

– Jag har aldrig märkt nåt ne-
gativt. Alla tycker det är positivt 
att jag är med i brandkåren, sä-
ger kommunanställda Charlot-
ta Larsson.

ANNIKA N LINdqvISt

– Viktigast att vara på plats
I Östmark i Värmland är inställningen postitiv till att kvinnor är deltidsbrandmän och där har man inga problem med rekryteringen. – Idag är runt 70 procent av våra utryckningar IVPA. Då är det ju jättebra att få med dem som har sjukvårdsutbild
ning, säger kårchefen Anders Arvidsson.
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Hitta ord i bokstavsmyllret. De kan finnas vågrätt, 
lodrätt, diagonalt, vara skrivna från höger till vänster 
eller tvärtom.
Vi söker tio ord som förekommer ofta under sommarmånaderna!

Små-
ort

När stambanan genom 
övre Norrland byggdes 
under 1800-talets sista 
decennier placerades en 
station här i Leduåns dal.

Denna ort som börjar på 
Ny- ingår i Nordmalings 
kommun i Västerbottens 
län.

1954 startades här en 
pepparkaksfabrik. Numer 
har utbudet av kakor 
utökats och verksamhet 
bedrivs även i Bjurholm.

Byn växte snabbt till ett 
stationssamhälle. Foto-
grafen Sune Jonsson är 
född här och har skildrat 
bygden i flera böcker.

Bygg-
nad

Byggstilen är en nygotisk 
tegelefterbildning av 
fransk stil runt en medel-
tida stomme. Bygget 
började planeras år 1258.

Vid södra portalen finns 
en uppsättning stenfigurer 
från 1300-talet och ovanför 
den finns även Sonens 
fönster, som är...

...Sveriges största kyrk-
fönster. Här finns Erik 
den heliges reliker. Även 
Gustav Vasa och Carl von 
Linné är begravda här.

Största kyrkan i Norden, 
118,7 meter lång och 
lika hög. Har Sveriges 
största kyrkklocka, kallad 
“Storan”.

Skåde-
spelare

Föddes i Linköping 1970 
som ett av sex syskon. 
Drömmen om scenen 
väcktes när hon gick i 
årsklass 7.

2001 belönades hon med 
en Guldbagge för bästa 
kvinnliga biroll i filmen 
“Klassfesten”. Har även 
producerat pjäser.

Då hade hon två repliker 
i “Tolvshillingoperan”. 
Gick på Teaterhögskolan 
i Malmö 1991-1994.

För-
fattare

Mat

Förete-
else

1800-talsrätt som utveck-
lades ur borgerskapets 
brännvinsbord. Sedan 
1960-talet har rätten även 
fått ett annat namn.

Internationellt känd redan 
under 1900-talets början 
bland annat genom 
Stockholms-OS 1912.

På 1920-talet i New York 
fanns restauranger som 
var specialiserade på att 
servera den här maten.

Matgästerna går själva 
runt och förser sig med 
de rätter de önskar. Bröd, 
smör och sillinläggningar 
finns alltid med.

Namn

1977-1982 var det Georg 
Rydeberg som skötte det 
hela. 1983-1996 stod Jarl 
Kulle för uppläsningen.

Nicklas Bergendahl läste 
första gången 1895. Året 
därpå var det snökaos och 
därför blev företeelsen 
inställd.

Översättningen från 
Alfred Tennysons original 
är gjord av Edvard Fredin 
och gavs ut 1890, ett år 
efter hans död.

Numer är det Loa Falkman 
som står på scenen. 
Hans företrädare var Jan 
Malmsjö.

Poli-
tiker

Namnet var vanligt under 
1970- och 80-talet, men 
har sedan dess minskat i 
popularitet. Kommer från 
tyskan.

Många kungligheter bär 
och har burit detta namn. 
En av dem kan ses på 
Amalienborg.

Flera kända ishockey-
spelare bär också namnet. 
En av dem är tvilling till en 
Daniel.

Namnet kommer från 
tyska Heinrich. En 
ishockeymålvakt med 
efternamnet Lundqvist 
heter så.

Fotbolls-
lag

Föddes i Stockholm men 
växte upp i Norrköpings-
förorten Lindö. Gick på De 
Geer-gymnasiet.

1995-1998 arbetade han 
som analytiker vid Trans-
ferator Alfred Berg, där-
efter som chefsekonom 
vid ABN Amro Bank.

Var involverad i sitt 
parti 1990-1994 och 
rekryterades tillbaka 
2002 av partiledaren Bo 
Lundgren.

Framgångsrik finans-
minister åren 2006-2014. 
Utsågs till EU:s främste 
inom sitt gebit 2011.

Jour-
nalist

Det blev målvakten 
och lagkaptenen Lasse 
Eriksson som blev den 
förste i klubben att lyfta 
Lennart Johanssons pokal.

Efter flera år i Superettan 
gick laget äntligen upp i 
allsvenskan till i år. Invigde 
en ny arena 2013.

Den nya arenan 
kallas i folkmun “Nya 
Söderstadion” men heter 
egentligen Tele2.

Spelade Rebecka 
Lundström i TV-serien “Blå 
ögon” som handlade om 
ond bråd död i det politiska 
landskapet.

Efter det rivna 
födelsehuset på Riddar-
holmen har han döpt 
pjäsen “Brända Tomten”.

Dominerande gestalt i fyra 
decennier som ständigt 
var omdiskuterad och ofta 
involverad i personliga 
konflikter.

Pjäsen “Mäster Olof” refus-
erades gång på gång efter-
som den bl a innehöll häd-
elser. Den unge författaren 
funderade på självmord.

Räknas som en av 
Sveriges mest betydelse-
fulla författare. Betraktas 
som nydanare av svenska 
språket.

Har sammanlagt spelat 
45 säsonger i allsvenskan 
och har lyckats vinna 
mästerskapstiteln en 
gång.

Har skrivit en lång rad 
böcker med bland annat 
dikter och essäer. Ingen 
kommer undan Olof 
Palme är en av dem.

Född 1959 i Vingåker. 
Har medverkat i radio-
programmet Spanarna och 
ses även ofta i tv-rutan.

Tilldelades Stig Sjödin-
priset 1997. Veckans 
Affärer har utsett honom 
till en av landets tio 
starkaste opinionsbildare.

Han är sedan 1999 
chefredaktör för den 
fristående social-
demokratiska Dala-
Demokraten.
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LÖSNINGAR

Tiokampen

Ordflätan

1 Nyåker,  2 uppsala domkyrka,  3 
Cecilia frode,  4 august Strindberg,  
5 Smörgåsbord,  6 Dikten Nyårs-
klockan reciteras,  7 Henrik,  8 an-
ders Borg,  9 Hammarby If, 10 Gö-
ran Greider
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Ett måste få med frivilliga
Vi är fast i vår myndighets
roll som bärare av ansvar. 
Hur gör vi för att släppa in 
de spontanfrivilliga? Hur 
ändrar vi attityder hos all
mänheten till att man age
rar tills räddningstjänst eller 
ambulans kommer?

��Det var några av de reflexio-
ner och frågeställningar som 
kom upp när Sambruks-pro-
jektet inledde fas 2 och MSB 
bjöd in till ett seminarium om 
spontanfrivilliga. Rubriken för 
seminariet var ”Hur stimule-
ra kommunerna att samverka 
med frivilliga krafter vid rädd-
ningsinsatser vid oönskade 
händelser.”

– vi är uppfostrade  att när vi 
kommer till en skadeplats spär-
rar vi av och gör jobbet innan-
för där. Utanför avspärrning-
arna kan det stå jättemycket 
kompetens som vi inte använ-
der. Nu tar vi sats i att den som 
är närmast olyckan ska göra 
någonting. Hur förändrar man 
synsättet till att nyttja spont-

anfrivilliga? 
säger Kenneth 
Ericson (pro-
jektanställd 
MSB?).

Deltagar-
na bestod hu-
vudsakligen 
av räddnings-
tjänstfolk och de berättade att 
idag är samarbetet med frivilli-
ga outvecklat. Inte ens den or-
ganiserade frivilligheten nytt-
jas i någon större utsträckning. 
Som en röst sa:

– Vid en räddningstjänst 
samverkar man med grann-
kommunen och tittar på hel- 
och deltidsbrandmän för då 
vet man vad man får. Vi har en 
FRG-grupp som utbildats, men 
vi är dåliga på att kommunice-
ra åt båda hållen. Vad kan de 
egentligen?

Och en annan:

– de glöms bort.  Vi har inte 
övat med dem så vi vet inte vad 
de kan. Vi är inte rustade att ta 
emot dem.

Det kan också vara formella 

hinder.
– Lagen om 

skydd mot 
olyckor är be-
gränsande, den 
talar om olyck-
or inte oönska-
de händelser. 
Vi måste ha 
med frivilligorganisationerna 
även före, säger Klaus Heinsvig, 
räddningstjänsten Väst.

i Örnsköldsvik  har räddnings-
tjänsten som mål att träffa 
FRG-grupperna för att komma 
fram till hur man kan vara till 
ömsesidig nytta.

– Till hösten ska vi även titta 
på det som Sundsvall har, för-
stärkt medmänniska. Vi måste 
hitta varianter för att nyttja de 
frivilliga som finns. Vi har haft 
diskussioner hur vi gör med 
äldre ute i skärgården som har 
trygghetslarm. Kan våra rädd-
ningsvärn i skärgården hjälpa 
till där? säger Mats Renning, 
räddningschef i Örnsköldsvik.

Rebecca Stenberg forskar om 
räddning vid Linköpings uni-

versitet och är 
själv ideellt en-
gagerad. Hon 
ser en förkla-
ring till den 
outvecklade 
frivilligheten 
i professiona-
liseringen och 
att Sverige av 
hävd har skiljt noga på de olika 
samhällssektorerna, den ideel-
la, kommersiella och offentliga. 
Då blir det svårt när gränserna 
ska överträdas. Lagstiftningen, 
föreställningar och kulturer 
stämmer inte överens.

– En fråga jag funderat på är 
varför det har blivit så oerhört 
starkt när det gäller just rädd-
ning. Det är skrämmande starkt 
därför att vi har hamnat i ett lä-
ge där räddning blivit väsens-
skilt från övrig samhällsverk-
samhet.

seminariet var enigt  om att det 
för framtiden är nödvändigt att 
engagera frivilliga.

– Om lidandet och olyckorna 
ska bli färre måste vi få allmän-

heten att enga-
gera sig och vi 
måste öppna 
upp vår orga-
nisation för att 
kunna ta emot 
den hjälpen. I 
vår bransch ta-
lar vi så mycket 
om kvalitetssäkring och förmå-
ga i stället för: vad kan du bidra 
med? Den diskussionen kan 
nog vara hämmande. Vi kom-
mer inte att ställa kvalitativa 
krav på dig, vi kommer inte att 
mäta din förmåga. Vi vill att du 
ska vara med och göra vad du 
kan, säger Ulf Nilsson, rädd-
ningstjänsten Syd.

ett konkret förslag  som kom 
fram var att det vid en insats 
ska utses en frivilligkoordina-
tor.

– Lika väl som man utser en 
pressansvarig kan man utse en 
frivilligsamordnare så de mö-
ter en person utsedd att ta emot 
dem, säger Leif Jonsson, Söder-
törn.

GuNNO IvANSSON

”Hur stimulera kommunerna att samverka med frivilliga krafter vid räddningsinsatser vid oönskade händelser” var rubriken när Sam
bruksprojektet gick in i fas två. Max Exberg, SKL, Hans Erlandsson, Emmaboda Torsås och Mats Renning, Örnsköldsvik, deltog.

Fas 1 lever vidare  
i nätverk
�� Sambruksprojektets fas 1 har 

handlat om effektivare samord-
nande av kommunens resurser, 
att samla larm- och jourverk-
samhet i så kallade kommun-
samordningscentraler. Den fa-
sen av projektet lever vidare i ett 
nätverk med representanter från 
de kommuner som inrättat kom-
munsamordningscentraler.

– Det finns 6-8 kommunsam-
ordningscentraler i landet och 
alla har suttit hemma på kam-
maren funderat på samma frå-
gor. Då föddes tanken skapa ett 
nätverk för erfarenhetsutbyte 
med syfte att hitta lösningar på 
gemensamma problem och dis-
kutera de lite större frågorna. 
Hur löser man redundansfrågan, 
personalutbildning, teknikfrågor, 
certifieringar osv, säger Leif jons-
son, produktionsledare med an-
svar för räddningscentralen Sö-
dertörn.

en utvärdering  av kommun-
samordningscentralerna visar på 
både vinster och utmaningar. till 
vinsterna hör kortare respons-
tid, bättre resursutnyttjande, mer 
ändamålsenligt förebyggande 
arbete och en bättre helhetsbild.

utmaningarna är certifiering, 
kompetensförsörjning, resurser 
till investeringar och drift, kunna 
beräkna vinsterna, anpassning 
av larmteknik och upphandlings-
rättsliga hinder.

Kenneth Ericson Ulf Nilsson Rebecca  
Stenberg

Leif Jonsson
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Anders Johansson och Caroline Cronsioe, Boverket, tillsammans med  Mats Sjökvist, byggnadsnämnden i Karlskrona kommun och 
Claes Nicklasson, Räddningstjänsten Östra Blekinge, berättade på förebyggandekonferensen om byggprocessen och vilket underlag 
som behövs i olika skeden. Foto: Gunno iVanSSon

Bygglovsprocessen
kräver samarbete
En bra bygglovsprocess för
utsätter ett fungerande 
samarbete mellan stads
byggnadskontoret och rädd
ningstjänsten. Så ser det in
te alltid ut.
�� – Både MSB och Boverket ser 

att kommunerna måste samar-
beta internt. Man kan inte sitta 
på olika förvaltningar och hålla 
på sina resurser, säger Caroline 
Cronsioe, Boverket.

Tillsammans med Anders 
Johansson, Boverket, Claes 
Nicklasson, Räddningstjäns-
ten Östra Blekinge och Mats 
Sjökvist, byggnadsnämnden i 
Karlskrona kommun berätta-
de hon på förebyggandekonfe-
rensen om byggprocessen och 
vilket underlag som behövs i 
olika skeden.

– Det är alltid bra att få ex-
empel från verkligheten, vilka 
dokument är det som ska in i 
de olika skedena. Lagen är inte 
jättetydlig på den punkten, sä-
ger Caroline Cronsioe.

I Karlskrona har man ett väl 

fungerande samarbete inom 
kommunen.

– Men man blir lite rädd när 
man hör berättas från andra 
kommuner att räddningstjäns-
ten och kommunen inte kom-
municerar, säger Mats Sjökvist.

efter deras framförande  be-
rättade en åhörare att i Attun-
da ifrågasätter stadsbyggnads-
kontoren räddningstjänstens 
granskningar av brandskydds-
projekteringen.

– Våra byggnadsinspektörer 
säger att man granskar egent-
ligen inga andra projekterings-
handlingar och att man från 
byggnadsnämnden har väldigt 
svårt att ställa krav utifrån de 
brister vi ser.

På det svarade Anders Jo-
hansson, Boverket, att man inte 
kan nöja sig med att fråga bygg-
herren om han tänker följa alla 
byggregler utan man måste ha 
någonting att bygga det anta-
gandet på.

– Då får man ta hjälp av den 

expertis man har inom kom-
munen och då är det naturligt 
att vända sig till räddnings-
tjänsten. I vissa fall kanske man 
inte har tillräcklig kompetens 
och då är det rimligt att kom-
munen tar in en konsult. Jag 
ser inga stora problem med att 
man remitterar till räddnings-
tjänsten för synpunkter. Sedan 
är det alltid byggnadsnämnden 
som står med beslutet, säger 
Anders Johansson.

mats sjökvist medger  att det 
kanske är vanligare med remit-
tering av brandskyddsfrågor 
än kontroller inom andra om-
råden.

– Vi kan inte allt och när det 
gäller brand förlitar vi oss på 
räddningstjänsten.

– Vi tittar inte på alla bygg-
nadslov utan det är särskilda 
ärenden. Många av de verk-
samheter som kräver skrift-
lig redogörelse tittar vi på. Sen 
kan det vara särskilda ärenden 
där räddningstjänsten utgör en 

del av utrymningen, säger Claes 
Nicklasson.

Det finns också ett historiskt 
perspektiv.

– Jag var med på den tiden 
när räddningstjänsten åkte 
ner på byggnadsnämnden och 
granskade allt. Då fanns det 
ingen konsultmarknad överhu-
vudtaget. Sedan kom PBL 1994 
och då åkta alla räddningstjäns-
ter ut från byggnadsnämnden 
och många byggnadsinspektö-
rer fick gå hem. Då satt rädd-
ningstjänsten och konsultade 
på brandstationen.

– Pendeln har nu svängt till-
baka till en vettig nivå. Konsul-
terna gör ett bra jobb men de 
måste ha en samtalspart som 
värnar om samhällsskyddet, 
inte bara byggherrens intresse, 
säger Claes Nicklasson.

GuNNO IvANSSON

Läs mer
från  förebyggandekonferensen 
på vår webbplats.

”Vanliga 
lägen heter” 
var särskilt 
boende
Lägg inte för stor vikt vid hur 
olika boenden benämns. Det 
viktiga är att utgå från de 
faktiska förhållandena.

Det är MSBs kommen
tar efter ett fall i Borås där 
”vanliga lägenheter” visade 
sig vara ett boende för äldre 
med stora hjälpbehov.
�� Fallet hand-

lar om ett van-
ligt service-
hus i kommu-
nal regi, byggt 
1992 med 36 
lägenheter 
som av en för-
ening under 
Riksbyggen 
ombildats till ett hyresrättsko-
operativ för äldre. Man kunde 
ställa sig i kö för boendet och 
villkoren var 65 år eller äldre 
och beviljad hemtjänst.

räddningstjänsten  kände inte 
till den särskilda boendefor-
men utan trodde det rörde sig 
om vanliga hyreslägenheter 
ända tills det kom ett telefon-
samtal.

– Det var en brandskydds-
tekniker som höll på att monte-
ra ner brandlarmen i alla rum. 
Han tyckte inte det kändes bra, 
för i rummet han befann sig låg 
det en tvåbensamputerad äldre 
person i sängen, berättar Joel 
Jacobsson, Särf.

Räddningstjänsten gjorde 
tillsyn och konstaterade att där 
bodde äldre, både dementa och 
funktionshindrade. En majori-
tet av dem var i behov av hjälp 
vid en brand.

Räddningstjänsten skrev 
ett föreläggande med vite som 
krävde sprinkler i alla rum 
och automatisk ventilering av 
trapphuset.

ärendet är ett av tio  nya rätts-
fall som MSB lagt upp på sin 
webbplats under Stöd till till-
syn LSO. MSBs kommentar är 
att man inte ska lägga alltför 
stor vikt vid hur olika boenden 
benämns, utan att det viktiga är 
att utgå från de faktiska förhål-
landena.

– Man bör fråga sig: finns det 
särskilda omständigheter som 
gör att det kan ställas högre 
krav på brandskydd än för ett 
vanligt boende? Det går att stäl-
la högre krav än de som gällde 
när byggnaden uppfördes, men 
då krävs särskilda omständig-
heter, säger Torkel Schlegel, 
chef för MSBs rättsenhet.

Joel Jacobsson
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Brandkostnader skenar
��”Arga brandingenjören”: Lärde vi inget av historien?

Antalet bränder minskar – 
men skadekostnaderna ökar 
kraftigt

– Det beror inte på en 
sak, säger HansEric Zetter
ström, Länsförsäkringar.

Han pekar bland annat 
på ändrade byggnadssätt 
och lagar, ändrad tillsyn och 
minskade insatsstyrkor.

�� Skadekostnaderna ef-
ter bränder ökade på några 
år snabbt från 3,6 miljarder 
(2006) för att lägga sig kring 4,7 
miljarder per år. Det är försäk-
ringsbolagens siffror och ex-
klusive självrisker, oförsäkra-
de, avskrivningar, räddnings-
tjänstkostnader.

– Det verkliga beloppet är 
mycket högre. En sak kan man 
aldrig ta ifrån oss; vi sitter på 
facit. Åtminstone en stor del 
av det ekonomiska. 2014 stack 
siffrorna i väg till 5,2 miljarder. 

Aldrig har vi haft så höga kost-
nader, aldrig har vi heller haft 
så många högutbildade brand- 
och riskingenjörer, säger Zet-
terström.

han har gett sig själv  epitetet 
arga brandingenjören. Och är 
tydlig i sina åsikter.

– När nya byggregler (BBR) 
kom 1994 sa Boverket att kra-
vet på egendomsskydd sänkts. 
Ser vi resultatet av det nu? fråg-
ar Zetterström retoriskt och 
fortsätter:

– Med BBR och LSO (Lagen 
om skydd mot olyckor) har vi 
fått förändrad lagstiftning, i 
mitt perspektiv är det en för-
sämrad lagstiftning. Tillsynen 
är förändrad och försämrad. 
Räddningsinsatser har föränd-
rats, inte lika många som åker 
på larmen. Ur mitt perspektiv 
försämrade räddningsinsatser. 
Vart är vi på väg?

Zetterström radar upp insat-
ser med svåra konsekvenser:

• En felplacerad soptunna 
orsakade brand som drabba-
de skola, vårdcentral och folk-
tandvård. Skador för 100 miljo-
ner bara för huvudförsäkrings-
bolaget.

– Inga förlåtande system, 
inga sektioneringar, mycket 
brännbart material, branden 
upptäcktes inte i tid. Ska det 
vara så svårt att placera en sop-
tunna? Vi efterlyser enkelhet.

• Brand i lägenhet inrymd på 
vindsvåning, svår att komma åt 
för räddningstjänsten och lång-
samt förlopp.

– Skador för 100 miljoner. 
Är det rimligt för en lägen-
hetsbrand på 2000-talet? Vat-
tenskador stod för 75 miljoner 
av kostnaderna. Brinner inte 
byggnaden bort så möglar den 
bort.

• Lägenhetsbrand som be-

traktas av-
slutad, rädd-
ningstjänsten 
överlämnar till 
fastighetsäga-
ren.

– Denne be-
finner sig i 
fjällen, får in-
formationen 

på telefon och förstår inte vad 
den innebär. Ingen bevakning. 
Branden återtänder fyra gång-
er, till slut en fastighetsbrand 
med skador för fyra miljoner, 
ursprungligen var de högt räk-
nat 500 000.

byggnadsmässigt  finns histo-
riskt en jakt på att bygga myck-
et, snabbt och billigt, anser Zet-
terström, och att det kostat 
miljarder.

– Industribyggnader är i dag 
mer väderskydd för produktion 
än byggnader med eget skydd. 

Vi har nya sätt att bygga, tror ni 
dagens cellplastlådor är framti-
da kulturbyggnader?

En av de senare trenderna är 
höga träbyggnader. I Luleå to-
talförstördes ett femvånings-
hus, orsak var att en påslagen 
spis glömts i en lägenhet.

i stockholmsområdet  har fle-
ra trähus byggts, det högsta i 
Sundbyberg med åtta våningar 
har fått stadsmiljöpris.

– Det är politiskt korrekt att 
bygga så här, bra för BNP. Jag är 
inte motståndare till trä, men 
bygg inte så högt.

Och nu diskuteras ett trähus 
på 34 våningar, 100 meter högt.

– Har vi inte lärt oss något av 
stadsbränderna på 1700-1800 
talet? Lärde vi oss inget av his-
torien? undrar Hans-Eric Zet-
terström.

PER LARSSON

Ny insatsrapport
Enklare att fylla i, anpassad 
till dagens verklighet.

Och kanske framförallt: 
bidra mer till att lära från in
träffade händelser.

Det handlar om den nya 
insatsrapporten som MSB 
tar fram.

�� – Vårt användarråd har kom-
mit fram till att det i nuvarande 
insatsrapport är för många de-
taljfrågor kring oväsentlighe-
ter och att vi samtidigt missar 
en del väsentligt, säger Colin 
McIntyre, statistiker på MSB.

Dagens insatsrapport, som 
räddningstjänster fyller i efter 
insatser, lanserades 1996. Den 
nya ska börja användas 2016.

Ambitionen är att den nya 
rapporten ska ge bättre under-
lag för kunskap om hur man 
kan förhindra olyckor, begrän-
sa skador och ge information 
om sårbara grupper. Mycket är 
kopplat till byggnadsbränder.

– Det handlar bland annat 
om information om hur drab-
bade försökt skydda sig, hur det 
byggnadstekniska brandskyd-
det fungerat, vilka åtgärder 
som räddningstjänsten vidtog, 
säger Morgan Asp, statistiker 

på MSB, och tillägger:
– Den nya rapporten ska bli 

enklare att fylla. Framförallt: 
liten insats – liten rapport.

En av de synpunkter MSB 
fått är att insatsrapporten inte 
ger något i förebyggande syfte. 
En utredning gjordes och fler 
synpunkter kom in.

Colin McIntyre tar brandor-
sak som exempel.

– Startföremål kanske in-
te säger så mycket. Vi behöver 
bättre svar på hur branden upp-
stått, vad som spelat den avgö-
rande rollen, värmekälla och 
objekt som antänts, hur ener-
gin kommit åt bränsle.

kring hur branden  uppstått ska 
kunna noteras om det berodde 
på mänsklig handling eller ute-
bliven handling. Och om det 
vid mänsklig handling bedöm-
des finnas någon avsikt.

Andra exempel på föränd-
ringar är:

• Kategori av byggnader 
kommer att följa Boverkets 
verksamhetsklasser, till exem-
pel för olika boendeformer och 
vårdinrättningar.

• Brand- och rökspridning 
tillkommer

• Det frågas om brandvarna-
ren utlöste, inte om den funge-
rar

• Försökte någon person för-
hindra branden på något sätt

– Den sista punkten är in-
tressant för alla som utbil-
dar allmänheten, säger Colin 
McIntyre.

Eftersom förändringarna är 
stora kan det bli svårt att i fram-
tiden göra jämförelser med siff-
ror som bygger på nuvarande 
insatsrapport.

Arbetet med den nya insats-
rapporten pågår för fullt. Be-
grepp ska definieras, utbild-
ningsmaterial tas fram, två pro-
grammerare hos MSB jobbar 
heltid med systemutveckling 
samtidigt som räddningstjäns-
ternas leverantörer jobbar med 
sina system.

Utbildning i den nya rap-
porten startar i Jönköping i 
november. Vid årsskiftet ska 
nya insatsrapporten börja an-
vändas och 31 december 2016 
stängs det nuvarande systemet.

Det går redan att få en inblick 
i den nya insatsrapporten:

ida.msb.se/insatsrapporten.
PER LARSSON

HansEric  
Zetterström

Säkerheten har ibland varit 
tveksam.

Nu har Migrationsverket 
skaffat tydligare regler för 
asylboenden.

�� Migrations-
verket har haft 
problem med 
asylboenden. 

Claes Malm-
qvist, Brand-
skyddslaget, 
drog exempel 
från tre flyk-
ting/asylboen-

den, svårigheten att efter reg-
lerna finna rätt nivå på brand-
skyddskrav, brist på styrning 
från myndigheterna och väldigt 
olika syn på behoven från fast-
ighetsägarna.

Nu har Migrationsverket 
stramat upp de egna reglerna 
med konsulthjälp.

– Leverantör ska kunna vi-
sa att man uppfyller byggreg-
lerna och verksamhetsklasser. 
Brandskyddet ska kontrolleras 
på plats av kunnig. Uthyraren 
är ensamt ansvarig för det sys-
tematiska brandskyddsarbetet 
(SBA), tidigare har det gått att 
skylla på Migrationsverket, sä-

ger Jörgen Carlsson, ÅF.
Nina Törling, Migrationsver-

ket fick frågan om kraven gett 
effekt på anbuden.

– Snarast så att anbud fallit 
bort vid första gallring. Men det 
finns en förhoppning att tren-
den ska vända, att leverantörer 
skärper sig, säger hon.

Boverket har ändrat i bygg-
reglernas verksamhetsklasser, 
vilket bland annat får konse-
kvens för asylboenden.

Vk3, verksamhetsklass 3, 
omfattar bostäder där det vis-
tas personer med lokalkänne-
dom och som själva kan sätta 
sig i säkerhet.

Sedan 2014 har en uppdel-
ning i Vk3A och Vk3B gjorts.

– Vi såg helt enkelt ett behov 
av ändringen, säger Caroline 
Bernelius Cronsioe, Boverket.

Vk3A omfattar fortsatt alla 
vanliga boenden. Vk3B omfat-
tar gemensamma boenden, ex-
empelvis vissa studentbostä-
der, hem för ensamkommande 
flyktingar och HVB-hem. Vissa 
HVB-hem tillhör dock Vk5B, 
som omfattar boenden där det 
vistas personer med begränsa-
de eller inga möjligheter att sät-
ta sig själva i säkerhet.

Tydligare regler 
för asylboenden

Claes Malmqvist
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��Gudrun och Simone, skyfall och översväm-
ningar. Extremväder sägs bli vanligare.

När SMHI utfärdar en klass 2-varning inne-
bär det ofta samverkanskonferenser med en 
rad myndigheter, både centrala och regiona-
la. Väderprognosen inleder och är vägledande 
för åtgärder.

– Eftersom samverkanskonferenser är en 
väldigt viktig kanal så bemannar vi upp för att 
kunna delta och tydliggöra vår information. 
Initialt deltog SMHI på nationell nivå, men 
numera allt mer även i regionala konferenser, 
säger Fredrik Lindhe, enhetschef för prognos- 
och varningstjänsten.

När inträffar det? Vilken omfattning och 
intensitet? När nås kulmen? Vanliga och rele-
vanta frågor konstaterar meteorologen Jona-
tan Carlsson.

– Vi bevakar väderutvecklingen kontinu-
erligt men i varningssituationer blir det mer 
jobb och vi vill serva, säger han.

för meteorologerna handlar  varningarna i 
huvudsak om vind och nederbörd. 

Grunden för både väderprognoser och var-
ningar är observationer och prognosmodeller. 
I dagsläget används i huvudsak fyra modeller 
som alla har olika egenskaper. En global mo-
dell och tre regionala, varav två samkörs med 
Norge. De regionala är mer detaljerade och 
uppdateras fyra gånger per dygn jämfört med 
den globala som uppdateras två gånger. 

– Vi jämför modellerna och ser hur de stäm-
mer överens med verkligheten i utgångsläget 
och med varandra.  Utifrån det kan vi göra en 
bedömning av osäkerheterna i prognosen och 
även besluta om vi ska utfärda en varning. För 
ytterligare information om osäkerheterna 
körs 50 varianter av den globala modellen och 

bildar ett ensemblesystem. Sedan följer vi upp 
utvecklingen genom observationer för till ex-
empel vind, tryck eller nederbörd, säger Jona-
tan Carlsson. 

Prognoserna är oftast relativt säkra i början 
men osäkerheterna växer med prognostiden. 

Hur vädret är i nuläget är en sak, hur det ska 
bli kan vara lite annorlunda.

– Vind är den parameter som generellt 
prognosticeras bäst. Handlar det om neder-
börd blir det svårare. Skyfall och åska är svå-
rast.  De är lokala fenomen, svåra att placera på 
rätt ställe och kan dessutom komma så snabbt 
att man ibland inte hinner varna innan det är 
över. Vi behöver ofta varna för ett större om-
råde. Förra året hade vi en varning för Västra 
Götaland, där det var mycket åska och skyfall. 
Men plötsligt dök det upp även i Stockholms-
trakten vilket inte fanns med i våra prognoser.

hur prognoser för skyfall  ska förmedlas dis-
kuteras. Ibland visar underlagen tendenser, 
men det kan vara för tidigt och osäkert för att 
utfärda varning.

– Vi kollar på att ha något före klass 1-var-
ning, en riskbedömning som används när osä-
kerheterna är stora. En annan fråga som dis-
kuteras är varningarnas fasta kriterier. En 
klass 1-varning för till exempel snöfall ger kan-
ske inte lika stora konsekvenser i norra Norr-
land som i Skåne. Vi kanske ska se mer på tänk-
bara regionala konsekvenser. Det är dock ett 
omfattande arbete som kommer ta tid.

Under stormen Simone varnade SMHI för 
oväder från Skåne till Göteborg. Förberedel-
ser gjordes i Göteborg. Men Simone kom att 
bedarra någonstans runt Kungsbacka, fyra mil 
söderut, och SMHI fick kritik för att ha varnat 
i onödan. Det hade sannolikt blivit värre kri-

tikstorm om Göteborg inte varnats och oväd-
ret nått dit.

När varning utfärdas är observationer extra 
viktiga. Vind, nederbörd och temperatur kont-
rolleras vid mätstationer, 

I samband med samverkanskonferenser ef-
terfrågas ofta lokala förutsägelser. 

den meteorologiska modellen  driver också 
modellen för oceanografiska beräkningar.

Oceanograferna varnar för högt eller lågt 
vattenstånd till havs. Under 2012 varnades vid 
35 tillfällen, varav en klass 2-varning.

– Det är framförallt stormar som orsakar 
varningar. Men även lågt lufttryck påverkar, 
då höjs havsnivån. Och månen påverkar tid-
vattnet, säger Robert Olsson, gruppchef för 
oceanograferna.

Information om låg vattennivå är framfö-
rallt till för sjöfarten. Höjning i olika omfatt-
ning innebär varning på olika nivåer. Vanligast 
är det att västkusten drabbas.

– Ser vi att något är på gång ska vi varna från 
30 ner till sex timmar innan. Vi informerar via 
mejl, gör varningsutskick till prenumeranter. 
Räddningstjänsten i Göteborg har stenkoll på 
vad olika vattennivåer kan få för konsekven-
ser.

Vintertid varnas även för nedisning. Fartyg 
kan få försämrad stabilitet och haverera.

NORRKÖPING ·  Vädret berör och intresserar oss alla. 
Prognoserna påverkar ofta våra beslut. Inte minst gäller 
det samhällets beredskap.
Tjugofyra7 besökte SMHIs prognos- och varningstjänst, 
en viktig instans vid beredskapsplanering.

Väder är 
ingen lek

Förvarning?
”Vi kollar på 
att ha något 
före klass 1-var-
ning, en riskbe-
dömning som 
används när 
osäkerheterna 
är stora.”
Jonatan Carlsson, 
meteorolog, SMHI

SMHIs prognos och varningstjänst är en viktig källa för  information när det finns    risk för storm, höga flöden och andra väderbetingelser som påverkar samhället. Jonatan Carlsson, SaraSofia Asp och Robert Ols
son är involverade i varningstjänsten.  Foto: PEr larSSon
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fakta

Varningstjänstens beredskap
�� SMHI har tjänsteman i beredskap (tib) 

dygnet runt.
��Meteorologer finns på plats dygnet runt. 

Dagtid två-tre personer i varningstjänsten, 
övrig tid en person.
�� Hydrologer och oceanografer har en vakt-

havande vardera i varningstjänsten med te-
lefontid 07-20. under övrig tid rings person i 
beredskap in av tib vid akutläge, inställelsetid 
tre timmar.
�� Vid klass 2-varning förstärks bemanningen 

och situationen bevakas kontinuerligt.
�� Ett 40-tal personer engagerade i bered-

skapstjänsten.

Varningsklasser
klass 1
Väderutveckling väntas som innebär vissa 
risker för allmänheten och störningar för en 
del samhällsfunktioner.

klass 2
Väderutveckling väntas som kan innebära 
fara för allmänheten, stora materiella skador 
och stora störningar i viktiga samhällsfunk-
tioner. allmänheten uppmanas att följa ny in-
formation på Internet, radio eller tV.

klass 3
Mycket extremt väder väntas som kan inne-
bära stor fara för allmänheten och mycket 
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. 
allmänheten uppmanas att följa ny informa-
tion på Internet, radio eller tV.

SMHIs modeller används även av bland an-
nat Kustbevakningen i en webblösning som 
bevakar oljeutsläpp.

– Med hjälp av våra modeller får de vind- 
och strömhastigheter för att se vart oljan tar 
vägen.

arvika var inte förberett  på översvämning 
2000. Inte SMHI heller. Erfarenheterna inne-
bar en kursändring för hydrologiska varnings-
tjänsten som enkelt uttryckt blev mer opera-
tiv. I samband med översvämningar i Ljungby 
och Värnamo 2004 gjordes 59 lokala progno-
ser, 14 flödesmätningar och tre scenariobe-
räkningar.

– Några månader under sommaren har vi te-
lefonen öppen dygnet runt, det är större risk 
för skyfall då, säger Sara-Sofia Asp, gruppchef 
för hydrologiska prognos- och varningstjäns-
ten.

Annars blir man sällan tagna på sängen, hö-
ga flöden förvarnar sig själva kan man säga.

– När vi ser att något är på gång har vi täta 
kontakter med exempelvis kraftbolagen om 
hur det ser ut hos dem. De ger oss komplet-
terande underlag för specialprognoser. Och 
vakthavande hydrolog har kontinuerlig dialog 
med våra meteorologer. Det händer också att 
våra fälthydrologer i huset åker ut och gör ex-
tra mätningar.

Prognoser görs dagligen för cirka 37 000 
delområden. I SMHIs grundnät finns cirka 
300 mätstationer i olika vattendrag runt om 
i landet, varav cirka 100 externa. SMHIs mo-
deller är kalibrerade på historiska data från 
mätstationerna. 

– Fälthydrologer mäter vattenståndet, där-
efter omvandlas med hjälp av avbördnings-
kurvor till flödesvärden. Uppmätta värden 
används som stöd och komplettering till prog-
nosvärden.

de som drabbas av höga flöden  vill veta hur 
mycket vatten som kommer, när kulmen är 
nådd.

– Vattendragets storlek har förstås betydel-
se. Om ett stort vattendrag fyllts på länge har 
inte regn i tio dagar så stor inverkan, för ett 
mindre vattendrag kan det få stora konsekven-
ser, säger hydrologen Henrik Spångmyr.

Sedan 2000 har stödet till samhällets be-
redskap blivit viktigare och vanligare, dia-
logen med kommuner, länsstyrelser, MSB, 
kraftbolag, vattenvårdsförbund är bra, tycker 
Sara-Sofia Asp.

– Vi försöker ge så mycket information vi 
kan. Men dialog behöver man alltid jobba med.
��Hur ofta utfärdas varning för höga flöden?
– Kanske var tredje månad.

PER LARSSON

Höjd beredskap
”Några måna-
der under som-
maren har vi te-
lefonen öppen 
dygnet runt, 
det är större 
risk för skyfall 
då.”
Sara-Sofia Asp, gruppchef 
hydrologiska progsnos- och 
varningstjänsten, SMHI

SMHIs prognos och varningstjänst är en viktig källa för  information när det finns    risk för storm, höga flöden och andra väderbetingelser som påverkar samhället. Jonatan Carlsson, SaraSofia Asp och Robert Ols
son är involverade i varningstjänsten.  Foto: PEr larSSon

Exempel
sjövarning
Högt vattenstånd: + 80 cm, risk mindre 
översvämningar.
Lågt vattenstånd: - 60 cm, risk grundstöt-
ning.
landvarning
Mycket hårda vindbyar: 21 m/s eller mer. 
Enstaka träd knäcks, problem höga fordon.
Höga flöden: mindre översvämningspro-
blem. 
Skogsbrandsfara: stor/mycket stor antänd-
ningsrisk.

Exempel
sjövarning
Högt vattenstånd: + 120 cm, risk kustvägar 
o hamnar översvämmas.
Lågt vattenstånd: - 100 cm, problem angö-
ra hamnar, risk grundstötning.
landvarning
Stormbyar: 25 m/s eller mer, skador på 
byggnader och skog, störningar i trafik, el/
tele.
Mycket stora regnmängder: 70 mm eller 
mer på 24 timmar över stora områden. Stor 
risk översvämning i dagvatten o mindre vat-
tendrag, oframkomliga vägar.
Mycket höga flöden: översvämningspro-
blem på utsatta ställen.

Exempel
sjövarning
Svår storm eller orkan: medelvind 30 m/s 
eller mer. Även större fartyg bör överväga 
stanna i hamn.
landvarning
Storm- eller orkanbyar: 30 m/s eller mer. 
farligt att vistas ute, omfattande skador 
skog o byggnader, stora störningar i trafik o 
elförsörjning.
Extremt höga flöden: allvarliga översväm-
ningsproblem (vart 50e år).
Mycket stora snömängder: motsvarande 
35 mm eller mer i smält form på 12 timmar. 
Stora störningar i trafik, risk stora störning-
ar för el o tele.
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Lyckad insats mot 
radhusbrand

�� I en olycksundersök-
ning av Räddningstjänsten 
Storgöteborg efter en rad-
husbrand i augusti 2014 be-
skrivs effekterna av en tidi-
gare olycksundersökning 
som utfördes 2010.

Radhus byggda fram till 
och med 80-talet har en 
känd riskbild när det gäller 
osektionerade kallvindar 
med stor spridningsrisk. 

I denna brand blev det 
däremot inte någon brand-
spridning, trots ett kraftigt 
brandförlopp upp på vinden. 
Samfällighetsföreningen i 
radhusområdet hade tagit 
beslut att bygga om vindar-
na för att förhindra brand-
spridning. 

Bakgrunden till beslutet 
och ombyggnaden var en ti-
digare brand i samma rad-
husområde oktober 2010. 

Efter insatsen och i sam-
band med att räddnings-
tjänsten gjorde en olycksun-
dersökning lämnades en del 
rekommendationer för att 
förhindra brandspridning. 
Rekommendationerna låg 
till grund för beslutet att gö-
ra ombyggnaden.
(Källa: Lars Lundqvist, insats-
ledare/olycksutredare rädd-
ningstjänsten Storgöteborg)

Taktiken lärdes 
på kurs i Revinge
��Räddningsledaren vid 

branden i Hagfors använ-
de under insatsen en taktik 
och metod som denne lärde 
sig tillämpa under kursen, 
Räddningsledning-B i Re-
vinge. 

Vi frågade Stefan Haggö, 
lärare vid Revinge, vilka er-
farenheter han skulle kunna 
dra av denna insats?  

– Sådan här direkt feed-
back är väldigt trevligt att få. 
Många gånger får man som 
lärare inte återkoppling till 
om hur kunskapen omsätts 
till handling i praktiken. 
Detta är ett väldigt gott ex-
empel på hur det har skett, 
säger Haggö och fortsätter:

–Lärdomar från goda ex-
empel borde tas om hand 
och spridas bättre, inte bara 
på MSBs kurser utan också 
mellan räddningstjänster.  
Som lärare kan jag i detta fall 
se nyttan av att insatsleda-
re lyfter blicken och tänker 
framåt i sin tidsskala. Ofta 
jagas branden från brand-
start, istället för att tänka 
mer på hur brand och varma 
brandgaser kan spridas in-
om byggnaden. Vi kommer 
att använda detta som ett 
gott exempel.

��Natten den 26 oktober ob-
serverar en förbipasserande 
att det brinner och slår ut öpp-
na lågor från en radhuslägen-
het. 

Personen larmar och väcker 
övriga hyresgäster som utrym-
mer sina lägenheter. 

Två personer kunde inte nås, 
den boende i lägenhet 6c var 
bortrest. Innehavaren av lä-
genhet 6e befarades vara inne 
i den kraftigt brinnande lägen-
heten eftersom bilen stod par-
kerad utanför.

Radhuslängan har fem lä-
genheter i ett plan. Byggnader 
som denna, uppförda på 70-ta-
let, ska ha en brandavskiljning 
i 60 minuter mellan lägenhe-
terna och 30 minuter mot vin-
den.  Vindsgavlarna är utför-
da med endast träpanel, ing-
en brandavskiljning på vinden 
mellan lägenheterna.

Utryckande styrkor  som lar-
mades till platsen var Ekshä-
rad deltid, Hagfors insatsleda-
re med deltid samt ambulans 
och polis. 

Klockan 05.15 var första styr-
ka på plats och påbörjade ome-
delbart utvändig släckinsats 

samt kontroll av vilka som ha-
de utrymt från lägenheterna. 
Efter samråd via radio med 
insatsledaren larmades även 
Munkfors deltid. 

Kort därefter var lägenhet 
6e samt förråd helt övertända, 
det brann på vinden till 6d samt 
kom rök ut från vinden på 6c.

när insatsledaren  anlände 
till platsen togs beslut om att 
upprätta en begränsningslinje 
mellan 6c och 6d. 

Hagforsstyrkan fick till upp-
gift att övertrycksventilera bo-
endedelen på 6c med fläkt samt 
jobba med tre dimspikar från 
taket på 6c mot 6d. 

Beslutet att ha 6d som be-
gränsningslinje innebar att 
stora vattenskador stod att 
vänta. Inga nya uppgifter kring 
den saknade personen hade vid 
denna tidpunkt framkommit.

insatsledaren  delade in skade-
platsarbetet i tre sektorer:
��A: Yttre släckning av lägen-

het 6e och förråd samt person-
bil som antänts av strålnings-
värmen.
�� B: Taket. Friläggning och 

släckning på lägenhet 6d.
��C: Håll begränsningslinjen
06.10 hölls ett ledningsmö-

te där det konstaterades att be-
gränsningslinjen höll och att 
räddningstjänstens fläkt gav 
mycket bra resultat. Arbetet 
fortsatte utan förändring.

07.00 var branden  under kon-
troll och akut restvärdesrädd-
ning påbörjades genom vatten-
uppsugning av golv samt över-
täckning av lösöre i 6d.

En halvtimme senare med-
delade polisen att den sakna-
de lägenhetsinnehavaren till 
brandlägenheten var funnen 
välbehållen på annan ort.

Räddningstjänsten avsluta-

des och restvärdesledare tog 
vid. 14.00 meddelades de boen-
de i 6a-6c att de kunde återvän-
da till sina lägenheter.

Branden var anlagd och star-
tade i lägenhet 6e.

ANdERS FROM

erfarenheter

1 att där det är möjligt sätta ho-
tade utrymmen under över-

tryck så fort som möjligt fördrö-
jer eller hindrar brand- och rök-
spridning samt ger mycket bra 
restvärde.

2 Dimspik är ett bra alternativ 
till skärsläckare.

3 Bra med tidig sektorindel-
ning.

4 Mycket gott samarbete med 
polis, ambulans och restvär-

desledare.

5 utvecklingspotential finns 
kring utformningen av be-

fälsfordonet.

6 Vore önskvärt med hjälmka-
mera. Nu blev det inga bil-

der tagna inledningsvis. Lättare 
med dokumentationen om så-
dan funnits.

6

Problemet bränder i radhus har det 
skrivits om många gånger i Tjugo
fyra7. 

Det handlar ofta om bristfällig 
brandsektionering som gör det svårt 
att förhindra att branden sprids 
mellan radhuslägenheterna. 

Men det kan, trots byggnadsbris
ter,  också gå bra. Som i det här fallet 
vid en radhusbrand i Hagfors kom
mun i oktober förra året.  

Valet av taktik och metod lycka
des stoppa branden i ett tidigt ske
de.

Effekter av insatsen
�� Erfarenheterna från rädd-

ningsinsatsen kar kommun-
icerats och spridits inom or-
ganisationen och övriga kom-
muner i länet.
�� Investering i ytterligare en 

fläkt. Detta i syfte att möjlig-
göra en liknande räddningsin-
sats vid fall där en brand har 
startat i en mittenlägenhet av 
en radhuslänga.
�� Nytt ledningsfordon kom-

mer att skaffas.

Skiss över taktiken. Branden startade i 6e.

Radhuset saknade, som så många andra, ordentliga brandavskiljningar. Men bra taktik gav lyckad insats. Foto: räddninGStjänStEn

Olycksundersökning 
gav ombyggnad
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Kaminer och dekorations
lampor som eldas med bio
etanol fortsätter orsaka 
bränder och brandtillbud.

I ett fall totalskadades en 
lägenhet.

��Under erfarenheter har det 
tidigare skrivits om flera hän-
delser, och det fortsätter kom-
ma in olycksrapporter med in-
cidenter. 

Flera av dem har orsakat 
skador på människor och egen-
dom.

Bioetanol används som 
bränsle i många olika sorter ka-
miner och lyktor som finns på 
marknaden idag.

Mälardalens Räddnings-
tjänstförbund har haft tre 
bränder i samband med hante-
ring av bioetanol i kaminer el-
ler lyktor. 

i det första fallet  flammade det 
upp när man tände kaminen 
och vätskan skvätte ut över den 
glaskupa som skyddar bränna-
ren. 

Det uppstod brand på mattan 
och i en trappa i närheten av ka-
minen. Lägenhetsinnehavaren 
fick mindre brännskador på fo-
ten och branden släcktes ned 
en brandfilt av sonen i familjen. 

Vid de två andra tillfällena 
upplevde de drabbade att väts-
kan började koka eller bubbla 
en stund efter att man tänt och 
det skvätte ut brinnande väts-
ka. 

I båda dessa fall hade kami-
nerna fungerat bra i flera år 
men nu hade man bytt till en 
vätska från en annan försäljare. 

Vid ett av de senare fallen 
blev hela lägenheten totalska-
dad. Personer blev skadade i två 
av händelserna.

i dessa tre fall  hade de boen-
de försäkring hos samma för-
säkringsbolag och en av försäk-
ringsbolagets utredare har dri-
vit frågan om bränslet och dess 
egenskaper vidare med fråga 
till bland annat MSB.

I dagsläget finns inget re-
sultat från detta arbete. Den 
aktuella vätskan (från de två 
händelser där man upplevde 
att vätskan började koka och 
skvätte över) har tagits bort ur 
försäljarens sortiment. 

Räddningstjänstens utreda-
re har genomfört ett antal för-
sök men inte fått liknande re-
sultat som i de ovan beskrivna 
händelserna. 

Utredaren kan dock kon-
statera att öppen hantering av 

klass 1 vätskor i bostadsmiljö är 
direkt olämplig. 

Andra händelser har också 
uppmärksammats via forum 
för brandutredare och där finns 
rapport om att bränder skett i 
Sverige, Norge och Danmark.  

Förutom problem vid påfyll-
ning och tändning har problem 
med hållfastheten i fogar och 
nitar i lyktor och kaminer upp-
täckts av bland annat Norsk 
Brannvernforening. 

De rapporterar att flera mo-

deller har dragits tillbaka från 
marknaden på grund av fel-
aktigheter i bland annat kon-
struktionen. Norsk Brannvern-
forening har både skrivit artik-
lar om det och gjort en film som 
visar hur snabbt brandförlop-
pet kan bli. 

ANNA ANdERSSON CARLIN 

mattias sjöström
mattias.sjostrom@halmstad.se

anders from, anna andersson Carlin och 
Mattias Sjöström medverkar under Erfaren-
heter med sammanfattningar av olycksun-
dersökningar inskickade till MSB, samt eg-
na arbeten. 

De tar gärna emot synpunkter och tips. 
Du kan även kontakta MSB på e-post: 
olycksutredning@msb.se
undersökningarna på nätet: www.msb.se/
olycksundersokningar/kommuner

anna andersson carlin
anna.carlin@rsyd.se

anders from
anders.from@storstockholm.brand.se

kontakterfarenheter

Vi söker  
händelser med 
e-cigaretter
�� Inför kommande num-

mer av Tjugofyra7 sam-
lar vi in erfarenheter om 
bränder eller andra inci-
denter orsakade av eller 
med e-cigaretter och eller 
deras laddare. 

Har du information om 
en sådan händelse som 
kan vara intressant, skicka 
e-post till anna.carlin@
rsyd.se och berätta. 

erfarenheter

1 Se till att det finns en tydlig 
användarinstruktion till den 

vara du köper. följ den noggrant.

2 Var mycket försiktig vid på-
fyllning av den brandfarliga 

vätskan i behållarna och när du 
tänder lyktan eller kaminen. Vän-
ta inte för länge mellan påfyll-
ning och tändning. 

3 fyll aldrig på med nytt 
bränsle förrän det gamla 

brunnit ut och behållaren sval-
nat. Det kan vara svårt att se lå-
gan.

4 följ alltid monteringsanvis-
ningarna för kaminer som 

ska monteras på väggen. 

4

Man blev  
brännskadad
��En man i Malmö bränn-

skadad när en lykta tän-
des. Han märkte inte att lite 
spilldes utanför behållaren. 

Det tog en stund innan 
lyktan tändes, då slog en lå-
ga på 1,5 meter upp efter-
som vätskan förångats. 

Mannen fick brännska-
dor i ansiktet och uppsöka 
sjukhus. 

Lyktan saknade tydliga 
instruktioner om hur den 
ska fyllas på och hur man 
gör när man tänder. 

Tidigare 
fall med 
etanolbränder
tjugofyra7 har tidigare berät-
tat om flera fall med bränder 
när kaminer och lampor har 
etanol som värmekälla.
Här är två exempel.

Väggkamin  
rasade ner
�� I Lund fylldes en vägg-

monterad kamin med väts-
ka av en person. En annan 
person i hushållet tände se-
nare kaminen. 

Lågorna blev onormalt 
höga, försök att släcka ge-
nom att lägga på skyddslock 
och även brandfilt miss-
lyckades. 

I stället lossnade kami-
nen från väggen, föll ned på 
golvet och brinnande bio-
etanol rann ut. 

Branden släcktes efter en 
stund med en handbrand-
släckare lånad av en granne. 

Vid påfyllning hade troli-
gen bränsle spillts vid sidan 
om de två.

När lampan tändes flammade 
det upp och vätska skvätte ut
anför glaskupan.

Brand i en kamin på en inglasad balkong orsakade totalskada. Ägaren uppfattade att vätskan började fräsa eller koka en stund efter 
antändning. Foto: räddninGStjänStEn

Fler bränder vid  
eldning med etanol
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”Ni måste börja planera”
�� Inte för någon kris, inte för en skogsbrand utan för kriget

I regeringens försvarspro
position betonas att plane
ringen för civilt försvar mås
te komma igång.

– Det innebär att alla 
myndigheter som har ett be
redskapsansvar måste bör
ja planera för kriget, inte för 
någon kris utan för kriget, 
säger Björn Körlof, MSB.

�� I försvarspropositionen pe-
kar regeringen på det starkt 
förändrade säkerhetspolitiska 
läget. Svenskt försvar ska sät-
tas på krigsduglighetsfot för att 
försvara landet.

– De svenska förbanden ska 
kunna slåss. Bakgrunden är det 
ryska uppträdandet som reger-
ingen ser med stort allvar på. 
Regeringen pekar väldigt tyd-
ligt på att en nation i vår närhet 
bryter mot folkrätten.

Sverige måste samarbeta 

med Nato och andra länder.
– Regeringen understry-

ker väldigt tydligt att vi mås-
te ha ett mycket nära samar-
bete med Finland. Vi ska kun-
na hjälpa Finland att klara sitt 
nationella försvar. Det vill säga 
om Finland anfalls ska Sverige 
eventuellt vara berett att hjäl-
pa Finland och det är så nära 
en försvarspakt man kan kom-
ma. Det är väldigt långtgående 
skrivningar.

det civila försvarets  uppgift 
är skydd av civilbefolkningen, 
upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner och stödja försvars-
makten. I propositionen lyfts 
civilt försvar fram och stödet 
till försvarsmakten ska priori-
teras. De områden försvaret i 
första hand vill ha stöd med är 
hälso- och sjukvård, livsmed-
elsförsörjning, transporter, 

elektricitet och telekommuni-
kationer.

– Vi har hittat en sak till man 
bör ha med och det är personal-
försörjning. Ska man köra en 
myndighet 24 timmar om dyg-
net måste nyckelpersonal sova 
ibland. IT-personal är en kate-
gori man måste få grepp om och 
det finns andra.

ett delmål inom  civilt försvar 
är att upprätthålla samhälls-
viktiga funktioner. MSB har 
identifierat elva sektorer där 
det finns viktiga samhällsfunk-
tioner.

– Det är utifrån det MSB an-
ser att beredskapsplaneringen 
ska styras. Det är inte formellt 
fastställt och en annan indel-
ning är samverkansområdena. 
Nu har det tillsatts en utred-
ning som ska titta på samver-
kansområdenas struktur och 

det är kanske ett försök att hit-
ta en ordning för planeringen.

De frivilliga försvarsorgani-
sationerna ska få en större roll 
i att bemanna försvarsmakten 
men också hjälpa till inom det 
civila försvaret. All personal 
och materiel som behövs inom 
militärt och civilt försvar ska 
krigsplaceras.

– Det innebär att alla myn-
digheter som har ett bered-
skapsansvar måste krigsplace-
ra all den personal de anser sig 
behöva och det brukar ofta be-
tyda fler än man normalt har.

en utredning ska  tillsättas med 
uppgift att säkra en långsiktig 
säker personalförsörjning för 
hela totalförsvaret.

– För mig innebär det någon 
sorts plikt eftersom man gan-
ska tydligt skriver att nuvaran-
de rekryteringssystem för för-

svarsmakten inte fungerar, sä-
ger Björn Körlof.

En av åhörarna påpekade att 
både kommuner och länssty-
relser saknar resurser för en 
omfattande beredskapsplane-
ring. Svaret blev att då är det 
prioritering som gäller.

– landshövdingen får  nog 
peka med hela handen på sin 
myndighet och säga att ni som 
jobbar med det och det, under 
ett år eller två kanske ska job-
ba med det här i stället. Många 
på försvarsenheterna övergick 
till miljövårdsverksamhet och 
kanske ska man säga att vi inte 
ska jobba fullt så mycket med 
miljövård ett tag utan med att 
freda riket, säger Björn Körlof.

GuNNO IvANSSON

Björn Körlof, MSB, redogjorde för innehållet i försvarspropositionen där det med eftertryck sägs att nu måste planeringen för civilt försvar komma igång.
 Foto: Gunno iVanSSon
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Så kan frivilliga nyttjas
MSB har ska ta fram en gui
de för hur frivilliga kan en
gageras inom krisberedska
pen.
�� – Många har sett hinder för 

att använda sig av frivilligorga-
nisationer vid kriser. Man vet 
inte vad som gäller och det är 
inte rimligt att varje länsstyrel-
se ska utreda det här utan det 
behövs en enhetlig och konkret 
information, säger Sandra Da-
nielsson, konsult som på MSBs 
uppdrag ska ta fram guiden.

insatser från frivilliga  aktuali-
serades inte minst vid den sto-
ra skogsbranden i Västman-
land. I försvarspropositionen 
skriver regeringen att de fri-
villiga försvarsorganisationer-
nas möjlighet att bidra till to-
talförsvaret och därmed även 
samhällets krisberedskap bör 
långsiktigt säkerställas. Dess-

utom att det är 
viktigt att det 
finns struk-
turer som gör 
att aktörerna i 
snabbt kan nå 
frivilligresur-
serna och att 
det på förhand 
finns planer 
och rutiner för hur frivilliga ska 
engageras.

Dessa planer och rutiner sak-
nas på de flesta håll idag.

– Vi får många frågor från 
länsstyrelser och andra aktö-
rer om MSB har några natio-
nella riktlinjer för avtal med 
frivilliga. Under en workshop 
med frivilligorganisationer var 
det tydligt att några av utma-
ningarna är kopplade till juri-
diska och ekonomiska förut-
sättningar. Exempelvis vad gäl-
ler för myndighetsutövning, 

försäkrings-
frågor, finns 
standardisera-
de avtal för er-
sättningar osv. 
Vi såg helt en-
kelt behovet 
av att bidra till 
ökad tydlighet 
på området, säger Pernilla Hul-
tén, samordnare för frivilligfrå-
gor på MSB.

Guiden gäller frivilligorgani-
sationer som får ersättning från 
krisberedskapsanslaget eller 
anslag 2:7 för uppdragsersätt-
ning till ideella aktörer. Spont-
anfrivilliga omfattas inte.

– Främst för att det pågår ett 
annat projekt för att ta fram en 
ny ISO-standard om hur spont-
anfrivilliga kan hanteras. De två 
projekten har också lite olika 
karaktär. Man kan planera för 
ett bra sätt att ta emot spontan-

frivilliga när de kommer, men 
man kan inte göra upp med in-
dividerna i förväg. 

Guiden ska fokusera på ju-
ridiska och ekonomiska förut-
sättningar. Den ska vara vägle-
dande och rådgivande och un-
derlätta samverkan mellan fri-
villiga och offentliga aktörer. 
Det kommer bland annat att 
bjudas in till en workshop och 
intervjuer ska genomföras med 
flera berörda parter.

– Vill också inspirera och vi-
sa hur andra har gjort. Det finns 
väletablerade samarbeten som 
pågått i flera år där man löst ett 
antal praktiska frågor. Ett an-
nat syfte är också att samla in 
frågor som inte har någon en-
kel lösning och som behöver 
utredas vidare, säger Pernilla 
Hultén.

I november ska guiden vara 
klar.

Tog fram ny metod 
för analys av toxiner
Genom ett 2:4projekt har 
flera myndigheter kunnat  
ta fram nya, snabbare me
toder för kemisk analys av 
gifter som orsakar botulism 
och mjältbrand.

�� I utvärderingen av krisbe-
redskapsanslaget lyfts ”Kemis-
ka analys av toxiner” fram som 
ett exempel på projekt som lett 
till stärkt krisberedskap.

Det började med att ett antal 
myndigheter 2011 sökte pengar 
för ett pilotprojekt som bland 
annat skulle utreda behovet av 
ett keminätverk.

– Varför ett kemiskt myndig-
hetsnätverk? Pilotprojektet 
hade kommit fram till att vid en 
kris riskerar Sveriges befintli-
ga resurser för att analysera ke-
miska riskämnen att bli en be-
gränsande faktor, säger Mikael 
Hedeland på SVA.

Inom ramen för projektet 
bildades C-nätverket för myn-
digheter med kemiska labo-
ratorier bestående av Statens 
veterinärmedicinska anstalt 
(SVA), Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut (FOI), Livsmed-
elsverket, dåvarande Statens 

kriminaltekniska laboratori-
um (SKL) och Rättsmedicinal-
verket (RMV). 

– Myndigheterna är specia-
liserade på olika typer av ana-
lyser och haft väldigt lite kon-
takt med varandra. Det var en 
av de saker vi skulle råda bot på. 
Vi ville bli ett expertstöd till ak-
törer inom krishanteringssys-
temet, säger Mikael Hedeland.

det genomfördes  workshop-
par för kompetensutveckling 
och få en uppfattning om vil-
ken kapacitet de olika myndig-
heterna har laboratoriemässigt 
och tekniskt.

– Det var ett stort fokus på 
biologiska toxiner. De produce-
ras av levande organismer som 
bakterier eller växter. Det ut-
manande är att många av dem 
är väldigt giftiga vilket gör att 
man måste hitta en analysme-
tod som fungerar med väldigt 
små koncentrationer.

Projektet utvecklade nya me-
toder som baseras på masspek-
trometri, en teknik som  an-
vänds för att spåra toxiner i 
livsmedel.

Deltagande myndigheter ha-

de olika inrikt-
ning.

– FOI intres-
serade av de 
forensiska as-
pekterna, det 
vita pulvret. I 
dag tittar man 
ofta efter an-
trax och är det 
inte antrax så anses det ofarligt 
och det behöver det inte alls va-
ra.

SKL och Rättsmedicinalver-
ket tittade på analyser av synte-
tiska cannabioider, till exempel 
drogen Spice. Svårigheten med 
Spice analysmässigt är att till-
verkarna förändrar den kemis-
ka strukturen hela tiden.

sva inriktade sig  på botulism.
– Botulinumtoxin är ett av de 

giftigaste gifter man känner till. 
Man får snabbt en förlamning 
som leder till andningsstille-
stånd och död om man inte får 
modern vård.

Den metod som hittills an-
vänts är ett mustest där man 
sprutar in ett prov och ser om 
musen får botulism. Det är inte 
speciellt tidsenligt eller etiskt.

– Därför ville vi utveckla en 
instrumentell, snabb och käns-
lig metod som inte använder 
djurförsök.

Projektet lyckades hitta en 
metod som blivit rutin och an-
vänts vid ett fall på människa. 
2013 var det en kvinna i Öster-
götland som på midsommar åt 
en varmrökt sik. Kvinnan fick 
svårt att svälja, svårt att foku-
sera blicken och allmänna neu-
rologiska symptom. Hon för-
des till sjukhus för vård med 
respirator. Av någon anledning 
misstänkte neurologen att det 
kunde röra sig om botulism. 
Mustestet vid Lunds universi-
tet konstaterade botulism.

– Prover skickades även till 
SVA eftersom man kände till 
att vi hade en ny metod. Vi kun-
de på några timmar med vår 
masspektrometri-metod se 
att både fisken och prover från 
kvinnan innehöll botulism. 
Metoden har även använts vid 
ett tiotal fall på djur, framförallt 
kycklingar och fåglar, säger Mi-
kael Hedeland.

GuNNO IvANSSON

Översyn av 
samverkans-
områdena
MSB har startat en över
syn av samverkansområ
dena. Dagens indelning 
fungerar inte optimalt 
och det ska tittas på om 
de ska ha samma struk
tur som arbetet med 
samhällsviktig verksam
het.

�� – Översynen har tre an-
ledningar. Dels att samver-
kansområdena har funnits 
länge, dels att vi behöver 
jobba med försvarsplane-
ringsfrågor och dels att sek-
torsindelningen för sam-
hällsviktig verksamhet inte 
matchar samverkansområ-
dena, säger Mona Matsson, 
chef för MSBs enhet för in-
riktning och planering.

i dag finns sex  samverkans-
områden medan samhälls-
viktig verksamhet har de-
lats in i elva samhällssekto-
rer.

– Samverkansområdena 
i dag är en mix av sektorer 
och händelsestyrda verk-
samheter. En sak vi ska tit-
ta på är om man kan kom-
binera samverkansområde-
na med de elva sektorerna. 
En del av samverkansom-
rådena är lätta att koppla 
mot sektorerna, till exem-
pel transporter medan an-
dra som farliga ämnen inte 
matchar alls.

den förändrade  försvarsin-
riktningen påverkar sam-
verkansområdena. I för-
svarspropositionen sägs 
att strukturen och arbetet i 
samverkansområdena bör 
utvecklas och i större ut-
sträckning beakta plane-
ringsbehovet för det civi-
la försvaret. Det får i sin tur 
återverkningar på krisbe-
redskapsanlaget och ökar 
konkurrensen om medlen.

– Från början instiftades 
anslaget enbart för åtgär-
der inför höjd beredskap. I 
början av 2000-talet gick vi 
över till att jobba mer med 
krisberedskap. Skrivningen 
i försvarsproppen innebär 
att vi måste börja finansie-
ra även den typen av åtgär-
der med 2:4-anslaget, säger 
Mona Matsson.

Översynen har som mål 
att det ska finnas nya struk-
turer i tillämpning 2018.

Sandra  
Danielsson

Pernilla Hultén

Mikael  
Hedeland
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��Tomas Norberg, rädd-
ningstjänsten Storgöteborg, 
har fått första IRL Ledar-
skapsstipendiet. Tomas har 
varit en nyckelperson i ut-
vecklingen av ”Människ-
an bakom uniformen”, som 
startade i Kortedala efter 
ungdomsoroligheter och 
skadegörelse hösten 2009. 

I arbetet har en metod ska-
pats som ökar ungdomars 
möjlighet att vara delaktiga i 
samhällsbyggande och varit 
individstärkande.

Tomas Norberg har beslu-
tat att använda prispengarna 

till att skapa en fond till för-
mån för ungdomarna i pro-
jektet. 

Under konvalescensen ef
ter en skidolycka där han 
brutit handlederna försök
te Ahmed Miree lyfta en 
brandsläckare. 

Det blev upptakten till 
att han och kompisen Fa
ruk Kastrat uppfann en 
brandsläckarvagn.
�� – Brandsläckarvagnen är 

en upphängningsanordning 
för brandsläckare som gör 
det möjligt för äldre perso-
ner, personer med funktions-
hinder och barn att använda 
dagens tunga brandsläcka-
re på offentliga platser, säger 
Ahmed Miree.

Ahmed Mireé och Faruk 
Kastrat studerar båda till in-
genjör och när de först fick 
idén till sin uppfinning tog 
de kontakt med räddnings-
chef Bengt Martinsson i Jön-
köping.

– Han tyckte det var en bra 
idé och har stöttat oss under 
de 1,5-2 år som utveckling-
en tagit.

Brandsläckarvagnen fick 
bra respons från flera rädd-

ningstjänster och sjukhus. 
Den finns nu ute på flera äld-
reboenden, vårdcentraler, 
dagisskolor, högskolor, tand-
vård, sjukhus osv.

– Flera stora sjukhus har 
visat intresse och ett har valt 
att göra en testinstallation, 
säger Ahmed Miree.

nytt om namn
daniel sirensjö är ny rädd-
ningschef på räddningstjäns-
ten i Hässleholm. Han har 
sedan sommaren 2014 haft 
tjänsten som tillförordnad. ti-
digare chefen anders nähl-
stedt är nu säkerhetschef i 
Hässleholm och räddnings-
chef i Perstorp.
marianne norberg och ricki 
boman är nya enhetschefer 
vid räddningstjänsten Gisla-
ved-Gnosjö, Johan nilsson är 
sedan december räddnings-
chef.

Två unga ingenjörsstuderan
de har tagit fram en brand
släckarvagn som gör att även 
äldre och funktionshindrade 
klarar använda tunga brand
släckare.

Hjälp att 
lyfta tung 
brandsläckare

Anderson dragplåster på informationssäkerhetskonferens

Finska Mira Leinonen är ny
vald ordförande i den inter
nationella organisationen 
CTIF:s kommission för kvin
nor inom räddningstjäns
ten.

��Den 27-28 april höll kom-
missionen möte i Stockholm 
och valde Mira Leinonen till 
ordförande. Samtidigt utsågs 
den svenska brandmannen 
Mona Hjortzberg till vice ord-
förande.

Mira Leinonen har en uni-
versitetsexamen i säkerhets-
frågor och ansvarar nu för ett 
statligt projekt som utarbetar 
ett gemensamt IT-system för 
olika finska blåljusorganisatio-
ner.

Hon har också handfast erfa-
renhet och har varit engagerad 
i ungdomsbrandkåren sedan 
sju års ålder.

Det övergripande målet för 
kommissionen är att rekrytera 
fler kvinnor till branschen samt 
att göra arbetsmiljö och villkor 
så bra att de stannar kvar.

– Och gör karriär! Inte 
många kvinnor har höga pos-
ter i brittisk räddningstjänst, 
underströk Nicola Lown, sta-

tionschef på en brandstation i 
London.

Räddningstjänstens världs-
omspännande organisation 
CTIF, Comité Technique Inter-
national de prévention et déx-
tinction du Feu, som det full-
ständiga franska namnet ly-
der, har funnits sedan år 1900. 
Arbetsgruppen för att främja 
kvinnors deltagande bildad-
es 2012. I fjol omvandlades ar-
betsgruppen till en permanent 
kommission.

– Vi bedömer att de här frå-
gorna kommer att vara aktuel-

la under många år framåt, säger 
Tore Eriksson som jobbar på 
MSB:s räddningstjänstenhet 
och är CTIF:s president.

Han hoppas att CTIF under 
det kommande året kan vär-
va ytterligare fyra-fem länder 
som kommissionsmedlemmar.

Ett av de mest närliggande 
uppdragen för kommissionen 
blir att kartlägga arbetsuppgif-
ter och villkor för räddnings-
tjänstkvinnor som inte är ope-
rativa brandmän.

ANNIKA N LINdqvISt

Tore Eriksson, president för CTIF,  i samspråk med Mira Leinonen.
 Foto: annika n lindQViSt

Leinonen leder kommission för 
kvinnor i räddningstjänst

Ledarskapspris till Göteborg

��Hantera krisen i samver-
kan, vårt sårbara samhälle 
och vår osäkra omvärld.

Det är tre övergripande 
teman för Mötesplats Sam-
hällssäkerhet som arrang-
eras på Kistamässan 24-25 
november.

Dessutom tillkommer ett 
kommunalt säkerhetsarbe-
te som ett extra ämnesområ-
de. Totalt kommer ett 30-tal 
seminarier hållas under de 
två dagarna. Vid sidan av se-
minarierna finns en mässut-
ställning.

Bland klara programpunk-
ter kan noteras att Johan 
Grenfors, Polismyndighe-
ten, Mona Sahlin, nationell 
samordnare mot våldsbeja-
kande extremism och Åke 
Jacobsson, fd stadsdirektör i 
Göteborg kommer att blicka 
framåt under rubriken ”Min 
vision 2025 – och hur långt 
har vi nått om två år”.

En rad medverkande kom-
mer att delta i en diskussion 
om våldsbejakande extre-
mism.

Tre huvudämnen på  
Mötesplats Samhällssäkerhet

��Ross Anderson, en av de 
mest namnkunniga IT-säker-
hetsexperterna i den akade-
miska världen, är ett av drag-
plåstren vid årets Informa-
tionssäkerhetskonferens.

Anderson är professor vid 
Cambridge universitet och 
kryptolog, är intresserad av 
teknikpolicy, aktiv debattör 
och ofta med kritisk hållning 
till skeendet.

Årets Informationssäker-
hetskonferens hålls 1-2 sep-
tember på Folkets hus i Stock-
holm.

Andra programpunkter är:

��Digitala lösningar inom vård 
och omsorg och utmaningar 
för informationssäkerheten. 
Fokus på trygghetslarm.
�� Säkerhetsproblem med in-

formations- och styrsystem 
som exempelvis kommunal-
teknisk försörjning och hälso- 
och sjukvård använder.
�� Skadliga koden Ransomwa-

re, hur den vanligen sprids och 
hur skadorna kan begränsas.
��Redovisning av förslaget till 

ny säkerhetsskyddslag.
�� Säkerhetsutmaningar när 

användare ställer krav på fler 
mobila tjänster.

Konferensen är gratis och 
endast öppen för offentlig sek-
tor. I år finns plats för 600 del-
tagare, en ökning med 100 
jämfört med 2014. Mer infor-
mation och anmälan på www.
informationssäkerhet.se

Arrangörer är MSB, Post- 
och telestyrelsen, Försvarets 
radioanstalt, Polismyndighe-
ten, Säkerhetspolisen, För-
svarets materielverk/Sveriges 
Certifieringsorgan för IT-sä-
kerhet, Försvarsmakten/Mili-
tära underrättelse- och säker-
hetstjänsten.

SOS Alarm ska i genomsnitt 
svara inom åtta sekunder. 

Första halvåret förra året 
var snittiden 15,3 sekunder.

��Att svarstiden inte klaras 
är ingen nyhet, men den här 
gången är resultat ännu sämre 
än tidigare.

Alarmeringsavtalet med sta-
ten, vars syfte är en effektiv 
SOS-tjänst, innebär dessutom 
att högst åtta procent av sam-
talen får överstiga 15 sekunder. 
2014 överskred drygt 22 pro-

cent av samtalen 15 sekunder, 
i nästan 13 procent av samta-
len var svarstiden över 30 sek-
under.

msb har tillsynsansvaret  och 
rapporterar till regeringen. 
Myndigheten anser att SOS 
Alarm inte har ett fungerande 
system för att säkerställa upp-
följning av hur operatörer ge-
nomför samtal.

SOS Alarm förklarar resul-
tatet med för låg bemanning i 
kombination med kraftig ök-

ning av inkommande larm. 
Som orsaker anges dels att SOS 
förlorade ambulansdirigering-
en till fyra landsting 2011 för att 
sedan få dem tillbaka 2013, vil-
ket ökade belastningen, dels på 
ökad och äldre befolkning.

– Den varma sommaren 2014 
gav också en dramatisk upp-
gång, 42 000 fler larm under 
juli jämfört med samma må-
nad 2013, säger Claes Eliasson, 
verksamhetschef Alarmering 
och Beredskap, på SOS Alarms 
hemsida.

SOS Alarm klarar inte svarstid
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Seminarium om 
brandsäkerhet
�� 21-22 oktober anordnas in-

ternationellt seminarium för 
brandsäkerhetsutbildning i 
Malmö. 

Primär målgrupp är brand-
befäl och andra i räddnings-
tjänsten som arbetar med in-
formation, kommunikation 
och utbildning kring brandsä-
kerhet till allmänheten. 

Syftet med seminariet är att 

stärka kompetensen hos mål-
gruppen genom att utbyta er-
farenheter och sprida ny kun-
skap mellan länder i Europa.

Programmet har tre block:
��Hur identifierar vi målgrup-

perna? 
��Olika människor olika be-

hov? 
��Hur når vi ut till de olika 

målgrupperna? Vilka metoder 
och verktyg kan vi använda i 
vår kommunikation? 

Sveriges brandbefäl är värd 
för seminariet tillsammans 
med FEU (Federation of the 
European Union Fire Offi-
cer Associations), Räddnings-
tjänsten Syd, MSB och Infor-
mationsbolaget.

UTBILDARE / ESTRADÖR
Vi söker en estradör som kan trivas med att undervisa kring ämnet

STATISK ELEKTRICITET
och hantering av brand- och explosionsfarliga varor

Du får gärna vara eller ha varit brandman, förman, mästare eller ingenjör och 
vill ägna några dagar per månad åt att hålla utbildning för operatörer, skydds-
ombud, arbetsledare, tankbilschaufförer med flera kategorier som helst inte 
skall sätta eld på varandra. 

Vi utbildar genom att förevisa; mycket demonstrationer gör att utbildningen 
blir rolig och att man minns. Vanligen är det halvdagsutbildningar men även 
heldagsutbildning med 2 lärare förekommer. 

Önskvärd bostadsort är södra Sverige, gärna Skåne. Du behöver körkort och 
bil för att transportera dig och en hel del utrustning. Du kommer att timavlö-
nas generöst. Fördel om du har egen firma men inte tvunget.
Kika in på www.atc.nu under fliken UTBILDNING, där ser du hur vi jobbar. 
Du som är intresserad kan maila till anders@atc.nu eller ringa 08-717 58 00.

Nerikes Brandkår söker ytterligare en medarbetare 
till olycksförebyggande avdelningen.

Vill du vara med och bidra till 
att olyckan aldrig inträffar?

Läs om tjänsten på: nerikesbrandkar.se/jobb

Räddningstjänsten Västerbergslagen
LUDVIKA - LJUSNARSBERGS KOMMUNER
söker personal till utryckningsstyrkan: 

Brandmästare heltid
Arbetsuppgifter brandmästare
Som brandmästare är du placerad i en grupp där du leder och fördelar 
arbetsuppgifterna.
Din uppgift är att leda olika uppdrag, t ex förebyggande verksamhet och 
skadeavhjälpande arbete vid insats.
Du ska ha en bakgrund från operativ och förebyggande verksamhet samt 
vara en god ledare och förebild. Vi förväntar oss att du ska bidra till att 
utveckla vår verksamhet.
Du ser räddningstjänsten som en del av samhällets och kommunens 
samlade åtgärdsproduktion och du har god förståelse för helheten och 
det totala hjälpbehovet. 
Kvalifikationer
• Minst Räddningsledare B eller tidigare likvärdig utbildning 
• Uppfylla AFS 2005:6 och 2007:7 samt klara Räddningstjänsten Väster- 
 bergslagens testprogram. Intyg gällande godkänt rullbandstest 5,6 
 km/h (max 3 mån gammalt) ska bifogas ansökan.
• Körkort lägst *BC***. 
Merit
• Tillsyn A eller tidigare likvärdig utbildning 
• Erfarenhet från anställning inom räddningstjänsten
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänstbarhetsintyg lämnas vid anfordran.
Upplysningar: T f räddningschef Rolf Hellberg 0240-860 25 eller
Kent Sjöberg, 0240-863 20
Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och referenser 
senast 2015-06-13 till: 
Räddningstjänsten Västerbergslagen, Prästgårdsgatan 11, 771 32 Ludvika 
eller raddningstjansten.vb@ludvika.se 

GÄSTRIKE 
RÄDDNINGSTJÄNST 
SöKER

Hamntorget 8 • 803 10 Gävle • Tel 026-17 96 53

brandingenjör

Mer information om tjänsten finns på vår hemsida:  
www.gastrikeraddningstjanst.se

Bli en av oss! Vi behöver förstärkning med ytterligare en: 

Vi söker dig som har brandingenjörsexamen, 
samt påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 
för brandingenjörer (RUB) eller motsvarande 
utbildning. Ansök senast den 14 juni. 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund, 

SÄRF, svarar för räddnings- 
tjänst i kommunerna 

Bollebygd, Borås, Mark, 
Svenljunga, Tranemo och 

Ulricehamn.

Brandingenjörer 
Vi söker två brandingenjörer som främst kommer  
att arbeta med förebyggande frågor inom område 
Skydd och samhälle. En av tjänsterna kombineras 
med en operativ funktion som Insatsledare i  
beredskap. 

Välkommen med din ansökan senast 2015-06-22

Vi söker 

Läs mer om tjänsterna på www.serf.se 

Var med och utveckla vår verksamhet mot visionen  
- Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla

Arvidsjaurs kommun
söker

 RÄDDNINGSCHEF
 Mer om jobbet kan Du läsa 

 på vår hemsida under rubriken lediga jobb. 
www.arvidsjaur.se

Annonsera i 
Tjugofyra7

Ska ni rekrytera perso-
nal inom området sam-
hällsskydd och bered-

skap? Då är tjugofyra7 rätt 
tidning att annonsera i.

nästa nummer: Nr 27 kom-
mer ut 22 september.
annonsbeställning: för-
handsbokning senast 3 sep-
tember, färdig annons senast 
10 september.
kontakt: ring eller e-posta 
redaktionen (se sid 2), i första 
hand Per Larsson.

fakta om annon-
sering
pris: 20 kronor per spaltmil-
limeter.
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.

nyUtgivet frÅn msb
hittar du denna gång på tjugofyra7.se
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�� Ingen har väl missat att 
handlingsprogrammen ska 
spegla kommunens politis-
ka ambition med skyddet mot 
olyckor. Men det är långt kvar 
innan alla kommuner är där.

Under de senaste 15-20 åren 
har jag arbetat med att stödja 
kommunpolitiker i deras styr-
ning av skyddet mot olyckor. 
Minst ett 50-tal kommuner. 
Stora som små. I två skrifter, 
Hur styrs skyddet och Ta ett 
samlat grepp, har jag beskrivit 
min syn på styrning. 

Tillsammans med Göran 
Schnell (vd SBF) och Harald 
Dryselius (LSO utredaren) 
skrev jag boken Lagkommen-
tarer till LSO för tolv år sedan. 
Då fick jag en god inblick i hur 
man resonerade kring styrning 
under förarbetena till lagen.

att styrningen  är viktig för en 
organisations utveckling tror 
jag de flesta är överens om. En 
del hävdar t o m att ingen verk-
samhet är bättre än dess styr-
ning. Det dyker ständigt upp 
nya styrmodeller, ofta bättre 
än föregångarna. När LSO togs 
fram i början på 2000-talet var 
målstyrning på modet – inte 
okritiskt men dock den mest 
tillämpade styrmodellen. Kri-
tiken rörde hur målstyrningen 
användes. Som t ex att man sat-
te mål på det som kunde mätas 
– inte det som var viktigast. 

När LSO ersatte räddnings-
tjänstlagen togs några steg 
från detaljstyrning till mål-
styrning vad gäller själva verk-
samheten. En bra förändring. 
Men  utan att det uppmärk-
sammades gjorde lagstiftarna 
tvärtom vad det gäller kommu-
nernas styrning. Jag måste er-
känna att jag missade det själv. 
LSO detaljstyr nämligen hur 
kommunerna ska styra skyd-
det mot olyckor. Tanken på att 
även styrning skulle kunna ut-
vecklas infann sig inte. Mål-
styrning uppfattades som den 
ultimata styrformen. Det var 
så självklart att det inte gran-
skades.

det kan inte vara  annat än ett 
oavsiktligt misstag. Jag kan 
inte tänka mig att Riksdagen 
– där vikten av det lokala själv-
styret är väl förankrat – med-
vetet skulle besluta om hur 
kommunerna ska styra en viss 
verksamhet. Däremot kan de 
besluta om ansvar, resultat, be-
fogenheter, verksamheter mm 
– men det är en helt annan sak. 

Kundperspektivet – eller 
brukarperspektivet om man 

föredrar det ordet – måste all-
tid finnas med i styrningen. 
Det brukar kallas för syfte, in-
riktning, idé, effektmål eller li-
kande och är fundamentet för 
organisationens existens. Det 
är – i sin bästa form – en be-
skrivning av kundens/bruka-
rens önskade situation.

problemen uppstår  när pro-
duktionsmål tar över organisa-
tionens syfte. Visst finns kun-
dorienterade syften i många 
handlingsprogram. Men pro-
blemet är att kraven på och va-
nan vid att forma och mäta mål 
i ett produktionsperspektiv är 
så starka att de tar överhand. 

Visst kan det vara svårt att 
finna mätbara mål i ett kund-
perspektiv, men strunta i att 
mäta då. Målen är styrande än-
då – om ledningen äger dom. 
Måluppfyllelse kan kontroller-
as genom dialog. 

En del handlingsprogram 
har 20-30 mål. Så många mål 
är inte styrande. De suger en-
ergi från varandra. Det är nog 

snarare så att många av dessa 
mål inte är mål, utan kontroll-
stationer att verksamheten ut-
för det som den ska. De är en 
slags internkontroll eller kva-
litetskontroll. Sådana mått 
hör inte hemma i kommun-
fullmäktige där handlings-
programmen ska beslutas. 
De ligger på en lägre nivå i be-
slutshierarkin. 

att utveckla sin styrning  kla-
rar kommunerna alldeles ut-
märkt. Det behöver inte staten 
lägga sig i. Men så som LSO är 
skriven måste tillsynsmyn-
digheten göra just det.  Det är 
då problemen uppstår. Varför 
måste räddningstjänstorgani-
sationen styras på ett visst sätt 
och 95 procent av kommunen 
på ett annat? 

Enligt MSB ska de övergri-
pande målen i handlingspro-
grammet vara uppföljnings-
bara. Nej, menar jag. Det finns 
inte underlag i management-

litteraturen att hävda detta så 
kategoriskt. Inte heller i själva 
lagen eller förarbetena kan jag 
finna att målen ska vara upp-
följningsbara. Rätta mig någon 
om jag har fel. Kraven på mått-
satta mål verkar ha skapats på 
annan nivå. MSB? Jag menar 
verkligen inte att det är fel med 
uppföljning, men alla mått hör 
inte hemma hos fullmäktige. 

Enligt MSB ska räddnings-
tjänstförmågan beskrivas i ter-
mer som snabbhet, insatska-
pacitet och uthållighet. Per-
sonella och materiella resur-
ser ska också beskrivas. Som 
jag ser det är detta styrning på 
produktion och leder till just 
det – produktionsstyrning. 
Styrning på resultat i samhäl-
let kommer i skymundan.

denna låsning  i en viss styr-
ning förhindrar kommunens 
utveckling av sin egen styr-
ning. Tillämpningen av LSO 
blir en stoppkloss. Som ett gott 
exempel på beskrivning av för-
måga i ett kundperspektiv kan 
man läsa Västra Sörmlands 

Räddningstjänstförbunds 
handlingsprogram:

”Om du skadas vid en trafik-
olycka kan vi ge dig första hjäl-
pen inom 10 minuter. Om du 
sitter fastklämd kan det dröja 
ända upp mot 50 minuter inn-
an du tagits loss. Vi måste ar-
beta försiktigt för att inte för-
värra skadorna. Om du själv är 
oskadd kan du hjälpa skadade 
och utföra L-ABC. Din insats är 
livsavgörande!”

Det kan vara utmanande att 
skriva så här. Prova själv. Verk-
ligheten kryper inpå.

För invånarna kan sådana 
beskrivningar vara en väck-
arklocka. De ser verkligheten 
tydligare, insikten ökar och då 
förändras beteendet. De tar ett 
större eget ansvar. Och det var 
ju meningen med LSO  –  att 
den enskilde ska ta det största 
ansvaret. 

Enligt MSB ska handlings-
programmet beskriva hur den 
förebyggande verksamheten 
är ordnad och planerad. Det är 
också styrning på produktion. 
Kundperspektivet lyser med 
sin frånvaro.

Det här är ju bara ord och 
formuleringar, invänder kan-
ske någon. Javisst är det så, 
men ordets makt är stor. Se ba-
ra på vilka ord MSB och SKL 
använder för att beskriva det 
här sakområdet. 

MSB kallar det ”Samhälls-
skydd och Beredskap”. Det är 
ett produktionsperspektiv; 
detta ska produceras, så for-
mas det önskade samhället. 
Med ett sådant språkbruk för-
stärks produktionsperspek-
tivet, det introverta perspek-
tivet. 

skl kallar sakområdet  för 
”Trygghet och Säkerhet”. Det 
är ett kundperspektiv; den väl-
färd vi vill uppnå i samhället. 
Hur det produceras är en fråga 
för utförarna. Med ett sådant 
extrovert språkbruk gynnas en 
mer kreativ utveckling.

Sammanfattningsvis är det 
min förhoppning att MSB och 
länsstyrelserna håller en mer 
öppen och tillåtande attityd 
till hur kom-
munerna ut-
vecklar sina 
styrformer 
för att färre 
ska dö eller 
skadas vid 
olyckor och 
mindre ska 
förstöras. 

JOHAN HERMELIN
Konsult vid Strategihuset

Frigör kommunernas styrning

LSO naggar det lokala självstyret i kanten anser Johan Hermelin.  ”Det är inte vettigt att tillsynen 
följer upp att skyddet mot olyckor styrs på ett visst sätt när kommunerna kanske vill styra på ett an
norlunda sätt. Varför måste räddningstjänstorganisationen styras på ett visst sätt och 95 procent 
av kommunen på ett annat?”

Kärnan
”LSO detaljstyr nämli-
gen hur kommunerna 
ska styra skyddet mot 
olyckor. Det kan inte 
vara annat än ett oav-
siktligt misstag.”
 

Missar målet
”En del handlingspro-
gram har 20-30 mål. 
Så många mål är inte 
styrande. De suger en-
ergi från varandra.”
 

Ordens makt
”MSB kallar det ”Sam-
hällsskydd och Bered-
skap”. Det är ett pro-
duktionsperspektiv; 
med ett sånt språk-
bruk förstärks det in-
troverta perspektivet.”
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��Nu finns det färskt forsk-
ningsstöd från Mittuniversite-
tet med finansiering från MSB 
för det som även andra tidigare 
har kommit fram till: frivilli-
ga är en ändamålsenlig resurs i 
krisberedskapen och krishan-
teringen. Regering och riks-
dag har dessutom identifierat 
frivilliga försvarsorganisatio-
ner som en kostnadseffektiv 
resurs. För att nu inte nämna 
de goda praktiska erfarenhet-
er som finns av frivilliga i verk-
liga händelser. Skogsbranden i 
Västmanland är ett av de sena-
re exemplen.

Vad är det som hindrar att 
frivilliga på riktigt ska fogas in 
i kontexten och bli tydliga ak-
törer i krisberedskapen? Är det 
attityder, revirtänkande eller 
oförmåga? Det vi redan vet om 
Sveriges krishanteringsför-
måga samt möjliga hot och ris-
ker i samhället, borde räcka för 
staten att sätta igång ett arbe-
te för att ta vara på de möjlig-
heter som finns för att skydda 
och rädda liv, hälsa, egendom 
och miljö.

för att lyckas behöver  dock 
formerna för det som behöver 
göras övervägas noga. Risken 
för ”myndigfiering” är nämli-
gen stor, dvs. att det blir myn-
digheternas behov som styr 
och inte samhällets. Adminis-
tration riskerar dessutom att 
öka med myndighetslösningar. 
Vad som behövs är samhälls-
lösningar.

Eftersom kravet på god re-
surshushållning är lika närva-
rande som hoten och riskerna, 

gäller det att undvika att pa-
rallella, eller alltför skräddar-
sydda resurser, byggs upp. Det 
finns ett krishanteringssys-
tem. Utgå från detta. Bygg kris-
beredskapen underifrån. Se till 
att resurserna är flexibla. Det 
gäller både storleken och kom-
petensen.

Ibland behövs det givetvis 
specialister, men långt ifrån 
för allt. Ibland kan rädslan för 
att göra fel innebära att en till-
räckligt bra lösning uteblir. Det 
har visat sig i verkligheten.

Frivilliga resursgruppen 
(FRG) är en oftast på kom-
munnivå organiserad förstärk-
ningsresurs som kan skalas 
upp och arbeta över de admi-
nistrativa gränserna, som åt-
minstone krishändelserna inte 
känner av. Kommun- och läns-
gränser får inte vara ett hinder 
för att bistå dem som har störst 
behov. FRG klarar av att på ett 
ansvarsfullt sätt både ta emot 
eller tacka nej till ”spontanfri-
villiga”. De ställer upp när de 
uppfattar att det behövs och 
förtjänar att mötas av ett gott 
ledarskap.

Alla aktörers motivation och 
kompetens mår bra av att man 
är på banan oftare än mera säl-
lan, inte enbart vid kriser. Lös-
ningarna måste även av det 
skälet vara mångsidigt använd-
bara. Övningsverksamheten 
måste dessutom öka för att för-
mågan ska finnas när den sätts 
på prov.

ett dilemma idag  är att gemen-
samma frivilligstrukturer sak-
nas eller behöver bli tydligare. 
Det är inte optimalt om varje 
kommun eller varje länsstyrel-
se har sin egen lösning. Risken 
är att den blir alltför personbe-

roende och att den exempelvis 
inte klarar ett skifte av befatt-
ningshavare eller en eventu-
ell länsindelningsreform. Att 
börja om från början beroende 
på vad olika befattningshavare 
i kommuner och länsstyrelser 
”tycker” om frivilliga är inte 
att vara varsam om resurserna 
och medborgarna.

Alltför lokala eller länsvisa 
lösningar gör det svårare att 
möta en nationell kris på ett 
optimalt sätt. När, som nu, ett 
civilt försvar ska skapas för att 
med annat än vapen skydda 
och bistå medborgarna och det 
militära försvaret, underlättas 

detta om krisberedskapsresur-
serna hänger ihop och tillsam-
mans bildar en helhet.

Det behövs inga enorma in-
vesteringar för att nå dit. Men 
vad som behövs är initiativ, 
tydlighet och en vilja från riks-
dag och reger-
ing att få med 
frivilligorgani-
sationer som 
en integrerad 
del av en sam-
manhållen lös-
ning.

ANdERS M. JOHANSSON
Generalsekreterare 

Civilförsvarsförbundet

Gör frivilliga till självklar  
del av krisberedskapen

��Många tätbebyggda områ-
den från 1970-talet förutsatte, 
när de byggdes en släckinsats 
inom viss tid, en anspännings-
tid från 3 minuter. Avstånden 
mellan husen var anpassade 
till detta. Från omkring 1965 
var det brandsyn i villor och 
radhus vart tredje år. Detta bör 
ha minskat antalet bränder 
och räddat hus och egendom. 
Förekommer idag att brand-
myndigheten granskar ritning-
ar i nybyggda bostadshus?

Vem ska kompensera ned-

dragningarna? Ägarna som får 
en ökad risk, som drabbas hår-
dast när försäkringsbolagen ej 
betalar fullvärdet när det ska 
byggas en ny bostad?

Försäkringsbolagen bör krä-
va minst en brandvarnare och 
pulversläckare och brandfilt.

samtliga i samhället  spar 
pengar om brandskyddet är 
optimalt och människorna 
upplever en större trygghet.

Lagen om skydd mot olyckor 
skall följas bättre och kontroll-

eras att den följs.
De ständigt återkommande 

nedskärningarna av deltids-
brandkårer och ständiga cen-
traliseringar av brandmän och 
materiel och brandbilar för-
länger insatsen vid brand- och 
trafikolyckor m m.

Stationsdöden av deltids-
brandkårer har pågått alltför 
länge.

LARS,
som tappat förtroendet för po-
litiker som medverkat till ned-
monteringen under lång tid

Mindre räddningstjänst 
– vem bryr sig?
�� Säkerheten påverkas av 

nedlagda brandstationer. 
Värmlands Brandhistoris-
ka Klubb kartlade länets alla 
stationer och fann att antalet 
halverats. Från 76 i mitten av 
60-talet till 38 idag. Vid ett ge-
mensamt möte med brandbe-
fälsföreningen diskuterades 
effekterna.

Den lilla debatt  jag hör be-
rör oftast villor men där kan 
man lätt skapa ett bra skydd 
med brandvarnare och pul-
versläckare. Där gäller det att 
ta sig ut själv. En villabrand 
berör sällan andra hus. Men 
alla som bor och verkar i om-
råde med förlängd insatstid 
berörs. De som bor i flerfa-
miljshus drabbas eftersom 
den extra utrymningsvägen, 
när trappan är rökfylld, skul-
le varit räddningstjänstens 
stegar. Många tätbyggda små-
husområden från 1970-talet 
förutsatte, när de byggdes, en 
släckinsats inom viss tid. Av-
ståndet mellan husen var an-
passat till detta.

Alla boende ska ha  brand-
varnare. Den ger larm så ti-
digt att man ska hinna ta sig 

ut själv för en brand kan spri-
das så snabbt att det blir livs-
farligt långt innan räddnings-
tjänsten kommer komma.

Kårens insats  räddar ofta hu-
set vilket är nog så viktigt. Ett 
nytt bekymmer är när brand 
börjar hos äldre som har svårt 
att röra sig. Denna grupp bor 
numera kvar hemma. Proble-
met berör fler än de boende. 
Vid tillbud i skolor, vårdboen-
den, industrier, lantbruk, bu-
tiker etc ökar också riskerna 
för större skador när insatsti-
derna har förlängts. På dessa 
ställen kan stora värden och 
verksamhet räddas om rädd-
ningstjänsten kommer tidigt. 

Ju snabbare 
desto mer.

Börja de-
battera vem 
som ska kom-
pensera ned-
dragningar-
na. Ska det 
vara kom-

munen som sparar pengarna 
eller ägarna som får en ökad 
risk? Eller försäkringsbola-
gen via villkoren (t ex krä-
va brandvarnare och släcka-
re)? Men de kan kompensera 
sig med höjda premier. Eller 
kommer de boende att starta 
frivilliga kårer eller grupper 
som förr?

Ingen lägger självmant ut 
pengar på brandskydd för 
ingen tror att det ska börja 
brinna. Och då räcker det inte 
att kommunen är tydlig och 
förklarar de ökade riskerna. 
Man behöver också övervä-
ga att ställa krav på ett skä-
ligt brandskydd med stöd av 
Lagen om skydd mot olyckor 
och detta kan omfatta bygg-
nadstekniska krav.

Björn AlBinson
Brandingenjör, Karlstad
ordförande i Värmlands  

brandhistoriska klubb

Börja debattera vem som ska kompensera neddragningarna inom räddningstjänsten. Kommu-
nen som sparar pengarna, ägarna som får en ökad risk eller försäkringsbolagen? skriver brandin-
genjören Björn Albinson.

Björn Albinson

Välkommen  
att tycka till!
�� Alla är lika välkomna att 

delta i debatten.
Det går bra att skriva under 

signatur, men vi behöver kon-
taktuppgifter för att vid behov 
kunna ta kontakt. Anonymite-
ten är grundlagsskyddad och 
uppgifterna stannar inom re-
daktionen.

E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se

Postadress:

Min Åsikt, Tjugofyra7, 
L 255, 651 81 Karlstad.

Frågan om ersättning för 
kostnaderna för miljörädd-
ningsarbetet och sanering-
en i samband med oljeut-
släppet som nådde land i 
Kyrkesund 2011 har nått sin 
lösning. 

Svenska och danska sta-
ten ersätts med 105 miljo-
ner kronor.

��Oljeutsläppet skedde efter 
lastfartyget Golden Traders 
kollision 10 september 2011 
med fiskefartyget Vidar utan-
för Danmarks kust. Utsläp-
pet är det största i Sverige på 
många år och krävde ett inten-
sivt arbete med många fartyg, 
båtar och mycket personal. In-
satsen var arbetskrävande ef-
tersom området har stort mil-
jövärde och är svårtillgängligt.

De sammanlagda  kraven från 
svenska och danska myndig-
heter uppgick till cirka 176 mil-
joner kronor och fördelades 
enligt följande i svenska kro-
nor: Danska Værnsfælles Fors-
varskommando 2,5 miljoner, 
Kustbevakningen 31,3 miljo-
ner, MSB 139,5 miljoner och 
Försvarsmakten 2,8 miljoner.

Ett fartygs ägare, eller för-
säkringsbolag, har i fall som det 
här rätt att begränsa sitt kost-
nadsansvar enligt internatio-

nella konventioner. I just detta 
fall innebär det cirka 121 miljo-
ner kronor.

Förlikningen landade på 105 
miljoner kronor. MSBs jurist 
Peo Wikström är nöjd med för-
likningsresultatet. Alternativet 
hade varit en skadeståndspro-
cess som sannolikt tagit många 
år och med osäker utgång.

– Det är naturligtvis skönt 
att den här processen är över. 
Vi är mycket nöjda med resul-
tatet som uppnåtts tack vare 
ett gott samarbete med Kust-
bevakningen som drivit ersätt-
ningsfrågan, säger Per-Olof 
Wikström, myndighetsjurist 
vid MSB.

MSBs ersättningskrav på 
139,5 miljoner kronor har i hu-
vudsak gällt de belopp som sta-
ten har betalat ut till de drab-
bade kommunerna Tjörn och 
Orust för arbetet med sane-
ringen av stränderna.

Systemet ger kommunerna 
rätt till statlig ersättning först i 
efterhand vilket i det här fallet 
kritiserades av Tjörns kommun 
som tvingades ta lån för att kla-
ra saneringskostnaderna. MSB 
har inlett arbetet med att hitta 
ett nytt redovisningssystem för 
en effektivare handläggning av 
ersättningsärenden.

Gunno ivAnsson

Ersättningen klar för 
oljeutsläppet på Tjörn

Insatsen kostade 
drygt 120 miljoner

Stationsdöden
”Börja debattera  vem 
som ska kompensera 
neddragningarna. Ska 
det vara kommunen 
som sparar pengarna 
eller ägarna som får 
en ökad risk?”
Björn Albinson, brandingenjör 

Insatsen vid skogsbranden i 
Västmanland kostade drygt 
120 miljoner kronor. Det står 
klart sedan MSB och länsty-
relsen är klar med alla er-
sättningsärenden.

��MSB har ett årligt anslag för 
kommunala räddningstjänst-
kostnader på drygt 21 miljo-
ner kronor. Eftersom det inte 
skulle förslå i det här fallet till-
sköt regeringen 250 miljoner 
kronor. Dessutom fick länssty-
relsen 110 miljoner kronor för 
andra kostnader som kommu-
nerna och länsstyrelsen haft el-
ler kommer att få och som har 
nära koppling till skogsbran-
den.

För att inte kommunerna 
ska behöva ligga ute med kost-
nader har länsstyrelsen i Väst-
manland och MSB snabbat på 
fakturahantering och annan 
administration

MSB har direkt betalat kost-

naderna för bland annat de in-
ternationella specialplanen, 
helikopterkostnader och kost-
nader för räddningsledningens 
inkvartering vid Ramnäs.

Så här har kostnaderna för-
delats:
Helikopter: 15,2 milj
Ramnäs: 3,8 milj
Internat. flyg: 5, 3 milj
Lst Västmanland (kostnader 
för enskilda): 36,9 milj
Drabbade kommuner: 17, 4 
milj
Hjälpande kommuner: 41,8 
milj
Totalt: 120, 4 milj kr

Sammanlagt har 88 kommu-
ner och räddningstjänstför-
bund beviljats ersättning.

Fotnot: Prognosen pekar på yt-
terligare 1-2 miljoner till länssty-
relsen för deras utbetalningar till 
enskilda.
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Vem bryr sig? – Ingen

Stationsdöden har pågått alltför länge, skriver insändarskri
benten Lars som en kommentar till förra numrets insändare från 
Björn Albinson.

Vad är det som hindrar att frivilliga på riktigt ska bli tydliga aktörer i krisberedskapen? Är det attity
der, revirtänkande eller oförmåga? undrar Anders M. Johansson, generalsekreterare för Civilförsvars
förbundet. Foto: johan Eklund

Viktig resurs
”Vad som behövs är 
initiativ, tydlighet 
och en vilja från riks-
dag och regering att få 
med frivilligorganisa-
tioner”
Anders M. Johansson,  
Civilförsvarsförbundet 
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��Tony Falk på Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen blev tillfrågad om de 
ville bli bättre på HLR.

– Vad då? HLR kan vi redan svarade 
jag, berättar Tony.

Men när rejäl förbättring utlovades 
nappade han. Och bättre blev det. 

Vid övning mäter sensorer i dockan 
om livräddningsförsöket utförs på ett 
bra sätt. 

På en trådlös skärm, som en mindre 
läsplatta, visas omgående resultat för 
kompressioner och inblåsningar. 

Mätningarna registrerar hastighet, 
rätt tryck, rätt placering av händer, upp-
släpp och kontinuitet vid kompressio-
ner. Vid inblåsningar mängd luft, has-
tighet och överhuvudtaget kvalité. 

Det ges också besked om samspelet 
mellan kompressioner och inblåsning-
ar, 30 kompressioner och två inblås-
ningar ska göras fem gånger på två mi-
nuter.

– Det här ger mycket bra feedback, vi 
ser direkt om vi gjort fel och vilket mo-
ment det är, säger brandman Henrik 
Carlsson.

räddningstjänsten i karlstad  fick göra 
ett test på dockan och resultaten re-
gistrerades. Därefter gavs möjlighet att 
träna i en månad innan det var dags för 
sluttest.

Niklas Öqvist och Joakim Degeryd 
gjorde 92 procent rätt vid första testet, 
en månad senare kunde de glatt notera 
full pott på skärmen.

– Det gäller att öva, konstaterar Nik-

las. Vanligt fel är nog att man är för 
snabb med kompressionerna.

I en stressad livräddningssituation är 
det kanske inte så konstigt.

All utryckningspersonal på heltid i 
Karlstad har deltagit i projektet

– I Karlstad var de duktiga, låg över 80 
procent från början. Men de har lyft sig 
till 98-99 procent. Vanligt är att man i 
första testet ligger på 55-60 procent, sä-
ger Niklas Pålsson, Laerdal, som saluför 
produkten.
�� vilket resultat krävs för att HLR-in-

satsen ska vara bra och ge effekt?
– Ligger du på 80 procent gör du ett 

bra jobb.

niklas pålsson säger  att han vill väcka 
frågan vad som händer om man tränar 
på annat sätt.

– Ofta genomförs HLR-övning en 
gång om året, är inplanerad och tar fy-
ra timmar i anspråk. Tre månader sena-
re är man i utförande tillbaka där man 
började. Med den här dockan kan man 
träna själv 3x2 minuter i månaden, det 
räcker för att hålla kompetensen. Det 
kan man göra på spilltid, eller klämma 
in på en rast.

Och de omgående beskeden i siffror, 
i stället för en övningsledares bedöm-
ning, inspirerar att bli bättre, framhål-
ler Pålsson.

– Det finns ett tävlingsmoment i det-
ta, och det är en fördel. Man vill bli bätt-
re, övar mer och får besked om vad som 
behöver bli bättre.

precis som man kvalitetssäkrar  andra 
arbetsmoment ser Tony Falk dockans 
egenskaper som en perfekt hjälpmedel 
att kvalitetssäkra HLR.

– Intressant vore att ha en tyngre, hel-
kroppsdocka. Då skulle den kunna an-
vändas i övningar när skadade ska slä-
pas ut under brand och därmed sätta in 

HLR i ett större sammanhang.
Det var Anna Abelsson, doktorand 

vid Karlstads universitet, som lockade 
räddningstjänsten att använda dockan.

– Räddningstjänsten åker på de vär-
sta larmen, gör IVPA därför att ambu-
lanssjukvården inte hinner, och vi krä-
ver mycket av dem. Då måste de också 
ges förutsättningar att göra ett bra jobb, 
säger hon.

hlr-projektet  är ett sidospår för Anna 
Abelsson, men kommer att publiceras 
som ett vetenskapligt resultat.

– När HLR sätts in är personen död, 
det handlar om att ge livet tillbaka. Och 

vi kan anta att här sättet ger fler livet till-
baka.

Enligt Niklas Pålsson är det så. Han 
hänvisar till mätningar i USA.

– För de som tränat traditionellt 
skrevs sex procent av deras patienter 
så småningom ut från sjukhuset. För de 
som tränat på det här sättet blev resulta-
tet elva procent. Det räddar alltså nästan 
dubbelt så många liv.

PER LARSSON
fotnot: Övningsdockan och den trådlösa 
plattan kostar tillsamman drygt 24 000. 
Ett alternativ för plattan är att köpa pro-
gramvara och installera på en dator som 
visar mätningarna.

Övningsdockan mäter kvalitén på livräddningsförsöket. Målet 
är bättre hjärt- och lungräddning, HLR. 
Niklas Öqvist och Joakim Degeryd är hundraprocentiga.

Joakim Degeryd och Niklas Öqvist blev 
hundraprocentiga i sluttestet.
 Foto: PEr larSSon

Sensorer mäter hur livräddningen utförs och ger omgående besked om vad som kan 
förbättras. Henrik Carlsson gör inblåsningar och Dan Bäcker kompressioner. Det är 
lätt gjort att vara för snabb, konstaterar Dan Bäcker.  Foto: PEr larSSon

Återkoppling
”Vi ser direkt om vi gjort fel 
och vilket moment det är.”
Henrik Carlsson, brandman

Bäst i test inspirerar
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