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Civil insats
på lands
bygd

I västra Sörmland
har 80 privatpersoner anmält sig som
civil insatsperson
(cip) för att vara
stöd i sin hembygd.
Sidan 20

Kvinnor
slutar

– Vi måste bli bättre på att behålla de
kvinnor vi lyckas
rekrytera, säger Ulf
Lago, räddningstjänsten Östra Götaland.
Sidan 21

övning
I slutet av juni var Gabriel Matson, Leo Wågberg och Patrik Arvinder tillbaka vid Ånnsjön där en kanotolycka ett år tidigare så när kostat dem
livet. Själva har de inga eller svaga minnesbilder från olyckan och fick möta och ta del av räddningspersonalens dramatiska berättelser.

Miraklet vid Ånnsjön

Konfirmationslägret i Ånn var ytterst nära att sluta i katastrof. Tre
14-åriga pojkar hamnade i det kalla vattnet sedan deras kanot kantrat. De påträffades livlösa, en av dem först efter drygt två timmar.
Kylan i kombination med lyckliga omständigheter och en heroisk
insats av räddningspersonalen gjorde att de mirakulöst nog överlev-

de. Ett år efter olyckan sammanförde räddningschef Callis Blom i Åre
pojkarna, deras föräldrar och räddningspersonalen för att alla skulle
få ge sin bild, få svar på funderingar och ett avslut för att kunna gå vidare efter den dramatiska olyckan.
Sidan 16

Beredskap
för terror
angrepp

– Vi kan inte fortsätta vara aningslösa, säger Monica
Rådestad, beredskapssamordnare
på St Görans sjukhus i Stockholm.
Sidan 8

Informationssäkerhet för offentlig sektor · sid 3, 10-12
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Det finns inga genvägar
När MSB startade för snart åtta år sedan hade planeringen av civilt försvar
legat i träda länge, risken för att säkerhetspolitiska spänningar skulle leda till krig i
vårt hörn av världen betraktades som minimal.
Men Sverige är i ett nytt säkerhetspolitiskt
läge och vi behöver växla upp vår beredskap.
Försvarsmakten och MSB har därför tagit
fram en gemensam grundsyn för planeringen
av totalförsvaret – alltså planeringen av det
militära försvaret och det civila försvaret.
Civilt försvar är den verksamhetsom ansva-

riga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då
beredskapen höjs. Det är alltså inte en organisation utan verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.
Målet för det civila försvaret är att värna
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld.
Det finns inga genvägar skrev jag och ÖB
i en gemensam debattartikel i Dagens industri i somras. Sverige ska förebygga men
också kunna hantera säkerhetspolitiska hot
och ytterst krig. Det kräver att hela samhället har en inneboende robusthet, uthållighet
och förmåga att hantera komplexa händelser.
Det ska inte vara enkelt för någon annan att
släcka ljuset, att tysta radiosändningar och
telefoni eller att hacka sig in i våra kritiska datasystem. Om det ändå sker störningar har
den som ansvarar för samhällsviktiga funktioner också ansvar för att det finns kapacitet
att snabbt komma igång igen eller förmåga att
använda andra alternativ.

tjugofyra7

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps ansvarsområden och ska
stimulera till debatt i dessa frågor.
Enbart Ledaren på sidan 2 är att betrakta
som MSBs officiella linje.

När Sverige utmanas ska civila och militära aktörer agera gemensamt med kraft och
beslutsamhet. En del är gjort, men mycket
återstår också att göra. Det krävs ett systematiskt, uthålligt fortsatt byggande av förmåga
på alla nivåer.

ledare
Helena Lindberg
Generaldirektör,
MSB

Arbetet med
civilt försvar
kommer att
kräva priori
teringar, att vi
verkligen
viker resurser
till detta

År 2020 ska hela samhällets förmåga
att fungera under svårt störda förhållanden ha utvecklats i syfte att ytterst möta
ett väpnat angrepp mot Sverige, och senast 2020 ska vi genomföra en stor totalförsvarsövning.
Det militära försvaret behöver stöd från
övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst
vid krig. Regeringen har också angett att planeringen av det civila försvarets stöd till Försvarsmaktens operativa förmåga är prioriterat. Men stödet till Försvarsmakten måste
också vägas mot andra behov som samhället har när det utmanas vid en situation som
innebär krigsfara eller krig.
Detta betyder inteatt vi startar från noll.

Tvärtom har vi nytta av de senaste tio årens
utveckling av krisberedskapssystemet på lokal, regional och nationell nivå. De aktörer
som har bra beredskap känner sina svagheter och har en plan för hur man ska täppa till
sårbara punkter, har kontinuitetsplanerat
och har övat. Många har gjort ett gott arbete,
men på många punkter återstår också en hel
del att göra.

Alla behöver tänka säkerhet och skyddsvärden. Alla aktörer – privata, offentliga, organisationer och enskilda – behöver reflektera kring sitt eget ansvar. Vad händer om nyck-


Alla aktörer behöver ta till sig och använda de verktyg som finns för att kunna agera
snabbt och samordnat vid en kris, som ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”. Vi behöver använda krisberedskapsanslaget klokt, och utveckla arbetet i de sex samverkansområden
där myndigheternas planering för krisberedskap och civilt försvar hålls samman.

Alla behöver öva och lära av övningar. Tänk
strömlöshet i tre vinterveckor, tänk information till alla medborgare utan att el eller telesystem fungerar. Tänk värsta tänkbara scenario! Genomför utbildningar och ta fram
planer! Använd gärna MSB:s ”Öva enkelt!”
som ligger på vår hemsida.

Var vaksam. Det pågår både underrättelseinhämtning och försök att påverka opinionen, underblåsa oroshärdar, ryktesspridning
och desinformation i syfte att montera ned
tilltron till viktiga funktioner i samhället.
Ett resilient samhällehar förmåga att stå

emot påfrestningar och även förmåga att
snabbt komma upp på banan igen efteråt. Ett
resilient samhälle fungerar därför också avskräckande för en angripare.
Arbetet med civilt försvar kommer att ge
krisberedskapen en extra skjuts. Vi har nu
mycket arbete framför oss för att uppnå målen år 2020, och det kommer att kräva prioriteringar, att vi verkligen viker resurser till
detta.
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Restriktiv säkerhetsprövning och noggrann rekryteringsprocess krävs för att plocka bort personer som inte är lämpliga att hantera skyddsvärd information. Men ännu viktigare är uppföljande säkerhetsprövning berättade Kjell Ericson och Maria Lind, Försvarsmakten.
foto: eva dalin

Insidern den man minst anar
Medelålders man, högutbildad och lång tjänstgöringstid. Så ser den typiske insidern eller spionen ut. Ofta
är det den man minst av allt
skulle förvänta sig.

– När avslöjandet kommer
säger de närmaste alltid: det
trodde jag aldrig om honom,
säger Kjell Ericson, Försvarsmakten.
Internationell forskning har
ringat in både motiv och personlighetsdrag hos en insider.
Vanliga motiv är droger, pengar, kärlek och bitterhet.
– Alla människor har behov.
Vi vill ha uppmärksamhet, bekräftelse, känna oss sedda, behövda, duktiga och omtyckta.
Ibland vill vi också ha hämnd,
säger Maria Lind, Försvarsmakten.
Det är när personlighetsdragen blir alltför framträdande
som det uppstår problem.
– Vi pratar om allsmäktiga,

makthungriga personer. Det
är ganska mycket vinnarskallar i den här gruppen. Vi pratar
om de grandiosa, de som har extremt höga tankar om sig själva
och grovt överskattar sin förmåga och betydelse på arbetsplatsen. De är känsliga för kritik.
En viktig aspekt är

bitterhet

och missnöje.
– Man är missnöjd med hur
man behandlas på arbetsplatsen, att man inte blev befordrad, men det kan också handla om privatlivet, bitterhet efter en skilsmässa. Sen finns det
dom som gör det här för att förbättra vår värld.
För den organisation eller
nation som vill åt informationen är värvningen av insidern
en lång process.
– Vi ska inte leta efter spioner, vi ska se till att spioner inte
skapas i våra verksamheter. Arbetskulturer som är extra käns-

Bitterhet ett motiv
”Man är missnöjd med
hur man behandlas
på arbetsplatsen, att
man inte blev befor
drad”
Maria Lind, Försvarsmakten

liga är till exempel tysthetens
kultur, informella kulturer där
officiella regler inte gäller och
kulturer med överdrivna krav
på resultat.
En riskindikation är

förändrat beteende på arbetsplatsen.
Personen ändrar arbetstider,
börjar jobba när inga andra är
på arbetsplatsen, tidigt, sent
och på helger. Har extravagant
livsstil.
Första steget för att skydda
sig är en restriktiv säkerhetsprövning och noggrann rekry-

teringsprocess som plockar
bort personer som inte är lämpliga att hantera skyddsvärd information.
– Sen följer det som är ännu
viktigare: uppföljning. Att värva en spion tar flera år. Personen var grön när han anställdes
men hur ser det ut om fem år?
Uppföljande säkerhetsprövning är extremt viktig.
Hur är det med världens mest
kände insider, Edward Snowden, passar han verkligen in
bland personlighetstyperna
för en ”klassisk” insider, undrade moderatorn Svante Werger, MSB.
– Känner du Snowden? undrade Maria Lind, som nog menade att Snowden stämmer in på
flera av de personlighetsdrag
som nämnts.
– Han påstår sig vara en idealist som vill rädda världen. Det
är hans officiella motiv, om det
är det korrekta vet vi inte för-

rän vi fått träffa och prata med
honom.
– Han tog med sig information från arbetsplatsen som
han inte hade rätt att ta med
sig, han lämnade över den till
någon som inte är behörig – ja,
han var en insider. Om det finns
en aktör som påverkat honom
att göra det vet vi inte, säger
Kjell Ericson, och tog upp det
öde som drabbar den avslöjade
insidern: ensamheten.
– Den som fick ta emot i nfor-

mationen tjänade men den
som lämnade ut får lida alla
helvetes kval. De har förrått
sitt land, sina kamrater. Det
är ingen som vill ha med dem
att göra. De är som en dopad
idrottsman, de fick fem minuter på toppen sedan är de borta.
Gunno Ivansson

Läs mer från konferensen
på sidorna 10-12
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Aktiviteter mot Sverige
”Vi måste vara beredda på att
vi kan bli utsatta för ett stort
angrepp på delar av eller hela
vårt samhälle inom de närmsta
åren.”
Mikael Tofvesson, enhetschef omvärld och beredskap, MSB

Sverige är inte mitt i ett informationskrig, men beredskapen måste vara hög.
– Det pågår påverkansaktiviteter mot Sverige idag
och vi måste vara beredda
på att vi kan bli utsatta för
ett stort angrepp på delar av
eller hela vårt samhälle inom de närmsta åren, säger
Mikael Tofvesson, MSB.

MSB har under flera år arbetat aktivt med och stärkt sin
förmåga inom informationspåverkan och psykologiskt försvar.
Vid årsskiftet fick myndigheten en ny uppgift av regeringen. MSB ska ha en god förmåga att identifiera och möta
informationspåverkan och annan spridning av vilseledande
information inom det egna ansvarsområdet.
MSB ska dessutom genom
kunskapsspridning och stöd
till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers
beredskap.
Som ett resultat av den nya
uppgiften har MSB inrättat två
nya funktioner, Påverkansanalys och strategiutveckling samt
Möta påverkan. Rekrytering
till de nya funktionerna pågår.
– Även om vi aktivt har arbetat med dessa frågor sedan
2014 med anledning av Rysslands annektering av Ukraina
så är det först nu som vi har fått
mandat att fullt ut prioritera
och organisera vår verksamhet
för att identifiera och möta informationspåverkan, säger Mikael Tofvesson, enhetschef för
omvärld och beredskap, MSB.

De nya funktionerna ska arbeta både med långsiktiga frågor och operativt här och nu.
Mikael Tofvesson beskriver
uppgiften som omfattande.
– Även om vi fortfarande håller på att bygga förmågan att ta
oss an uppgiften så har vi fått
igång en hel del aktiviteter. Vi
har nyligen besökt samtliga
länsstyrelser för att öka medvetenheten och kommer nu
fortsätta med ”hembesök” hos
bevakningsansvariga myndigheter. Vi behöver ha ett starkt
nätverk av olika myndigheter
och organisationer som löpande samarbetar kring de här frågorna. MSB är en aktör bland
flera som ska motverka informationspåverkan.
MSB bidrar också internatio-

nellt med en expert på rysk
propaganda och desinformation hos EU vid EEAS Task Force StratCom East i Bryssel.
– Vi står även i begrepp att
bidra med en expert hos Natos
StratCom Center of Excellence i Riga.
Mikael Tofvesson beskriver
informationspåverkan som
när man använder information
för att vilseleda, lura och påverka Sveriges befolkning och beslutsfattare eller andra länder
för att få oss att tänka och agera
så som angriparen vill. Det kan
ske genom propaganda, desinformation, ryktesspridning,
hot eller genom att på annat
sätt sprida felaktiga uppgifter.
Arbetet kan vara e
n

balansgång. Samtidigt som försök till
informationspåverkan ska mötas ska demokratiska fri- och
rättigheter värnas.

Nu har vi mandat att fullt ut prioritera och organisera vår verksamhet för att möta informationspåverkan,
informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information inom det egna ansvarsområdet. 

Aktiviteter
”Vi behöver ha ett starkt nätverk av olika myn
digheter och organisationer som löpande sam
arbetar kring de här frågorna.”
Mikael Tofvesson, MSB

– Det är väldigt svårt att komma åt informationspåverkan.
Ibland genomförs den av konton som administreras av personer som arbetar åt främmande makter och som utger sig för
att vara vanliga personer. De

skriver på sociala medier eller i kommentarsfält till artiklar och i trådar på diskussionsforum. I några fall använder
främmande stater sig av mediekanaler för att påverka oss. Det
här är miljöer som är skyddade

av vår tryckfrihet och yttrandefrihet. Staten ska ju värna dessa
rättigheter och säkerställa att
ingen registreras på grund av
sina yttranden och åsikter.
Exempel på försök till

påverkan som brukar tas upp är falska brev från Sveriges försvarsminister och från justitiedepartementet som försökte få
Sverige att framstå som en aktiv och ohederlig deltagare på
Ukrainas sida i den pågående
väpnade konflikten i landet.
– Få i Sverige har tagit dessa
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Inget ökat
anslag för MSB
MSB begärde en ökning av
förvaltningsanslaget med
drygt 80 miljoner kronor
inför 2017.
Men det hade inte vunnit
gehör när regeringens budgetproposition presenterades 20 september.

Däremot höjs anslaget
för bidrag till att förebygga
naturolyckor från 25 till 75
miljoner.
De områden MSB begärde
ökning för till 2017 var:
• Utbildningsverksamheten, 35 miljoner
• Informationspåverkan
med mera, 20 miljoner
• Kärnenergiberedskapen,
10,5 miljoner
• Etermedieberedskapen,
10 miljoner
• IT-incidentrapportering,
6 miljoner
De 35 miljonerna till utbildningen skulle bland annat
säkerställa fortsatt utbildning
vid två skolor.
– Min inriktning är att MSB
ska ha kvar två skolor i egen
regi som kan tillhandahålla
högkvalitativ utbildning. Vi
kommer också att behöva öka
resurserna för arbetet med
bland annat informationspåverkan, även om det nu blir
med en lägre takt än om regeringen ökat våra anslag.
Regeringens besked innebär
att vi måste prioritera hårda-

re inom vår verksamhet, säger
MSBs generaldirektör Helena
Lindberg.
Totalt föreslås få förändringar i de anslag MSB disponerar. Men en satsning görs
på förebyggande åtgärder
mot jordskred och andra naturolyckor under de närmaste fyra åren. Anslaget ökas
med 50 miljoner extra per år,
från 25 till 75 miljoner.
MSBs bemyndiganderam
inom krisberedskapsanslaget
2:4 höjs. Bemyndiganderamen anger hur mycket pengar
MSB får binda upp på efterföljande års budget. Höjningen
skapar bättre förutsättningar att finansiera mer långsiktiga satsningar på utvecklingen av krisberedskap och civilt
försvar.
Andra nyheter i budgetpropositionen är
•Kommunal räddningstjänst ska utredas med fokus
på förmåga att samverka, hur
räddningsledning kan förbättras vid omfattande räddningsinsatser, samt förutsättningarna för deltidskårerna.
•Regeringen delar MSBs
uppfattning att styrningen
mot samverkan och handling
behöver förtydligas inom ramen för ansvarsprincipen,
vilket var en av MSBs slutsatser när erfarenheterna från
skogsbranden i Västmanland
redovisades.

Riktlinjer för arbete
vid trafikolyckor
Nationella riktlinjer ska tas
fram för räddningsinsatser
i trafiken.
säger Mikael Tofvesson, MSB. Regeringen har gett MSB uppgiften att ha förmåga att identifiera och möta
Foto: Paul Hansen/DN/TT

brev seriöst, men denna typ av
falska brev riktar sig snarare
till utländska målgrupper för
att skada förtroendet för Sverige och vår trovärdighet som internationell aktör.
Samtidigt understryker 
han

att Sverige inte befinner sig i
ett pågående informationskrig.
– Om vi mäter de incidenter vi kan se i Sverige mot den
desinformation och vilseledning samt tekniska utslagning
på informationsinfrastrukturen som Ukraina blev utsatt för

från Ryssland vid annekteringen av Krim, så är situationen i
Sverige inte ansträngd. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Det pågår påverkansaktiviteter mot Sverige idag och vi
måste vara beredda på att vi kan
bli utsatta för ett stort angrepp
på delar eller hela vårt samhälle
inom de närmsta åren.
Stå emot informationspåver-

kan är inte en uppgift enbart
för myndigheter. Tänka källkritiskt ska alla göra, inte minst
medier.

– Vi är alla en del av det moderna psykologiska försvaret. Genom att tänka källkritiskt och stoppa spridandet av
felaktiga uppgifter minskar vi
sårbarheten för att samhället
ska påverkas negativt. De som
jobbar med kommunikation
och information i såväl offentlig som privat sektor har en särskilt viktig roll i att vara vaksamma och motverka eventuella påverkansaktiviteter, säger
Mikael Tofvesson.
GUNNO IVANSSON


Bara i år har flera olyckor
inträffat där räddningspersonal omkommit eller skadats.
Därför har MSB och Trafikverket, tillsammans med
andra viktiga aktörer inom
området, påbörjat ett nationellt analysarbete som avser
att mynna ut i någon form av
nationella riktlinjer.
Arbete pågår för att ta reda
på vad som verkligen hänt och
dra lärdomar från de inträffade händelserna.
Dessutom genomförs en
omvärldsanalys i syfte att
fånga såväl lärdomar som viktigare förslag till åtgärder.
Arbetet syftar även till att

stödja andra aktörer som arbetar på väg vid hastigt uppkomna och oplanerade händelser, exempelvis restvärdesledare och bärgningsföretag.
Arbetet sker i tre olika spår:

Utryckning till skadeplats
(bland annat utryckningsförarutbildning, utryckningsfordon)

Räddningsinsats vid skadeplats (bland annat uppställning och skyltning på olycksplats)

Risker med infrastrukturen (bland annat hantering
av vajerräcken)
Målsättningen är att någon
form av nationella riktlinjer
ska vara klara under hösten.
Mattias Sjöström
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Individen en resurs vid sam
Inte
 någon som bara ska skyddas och tas om hand
Alla har ett eget ansvar för att kunna hantera en
samhällskris. Men det offentliga måste bli bättre
på att skapa de rätta förutsättningarna för individen. Inte minst vad gäller information om hot, risker och beredskap. Få kommuner ger invånarna
den här kunskapen i dag.


En genomgång av de kommunala webbplatserna som
MSB gjorde förra året visade
att endast 26 kommuner hade
tillfredsställande information
om lokala risker och hot utifrån
sina risk- och sårbarhetsanalyser. Likaså hade endast ett fåtal
information om hur kommuninvånarna bör agera om en lokal samhällskris inträffar.
– Kommunerna måste bli
bättre på att informera om vilka hot och risker som finns i
människors närområde och om
hur man kan förbereda sig om
något skulle hända. Det här är
kunskap som individen har rätt
till. Det handlar också om förtroendet för kommunens arbete med krisberedskapen, säger
Christina Andersson, MSB.
Det har länge uppfattatssom

otydligt kring vilket ansvar privatpersoner har före och under
en samhällskris. Många kommuner har velat se en särskild
lagstiftning och budskapen har
varierat.
– Kommunikationsmässigt
och pedagogiskt tror inte jag
att det är en framkomlig väg
att lagstifta. Individen har ett
grundläggande ansvar för sitt
liv och sin egendom. Vi behöver inte reglera hur många konservburkar man ska ha hemma.
I stället ska vi uppmuntra och
engagera människor och få alla
att inse vikten av att gör du aldrig så lite kommer du att klara
dig bättre.
MSBs inriktningär att alla som
har förmåga ska klara sina
grundläggande behov som mat
och vatten i minst tre dygn, 72
timmar, vid en samhällskris.
Och flera kommuner kör sedan
en tid kampanjer med 72-timmarsbudskapet. Men Christi-

na Andersson
betonar samtidigt vikten av
att fylla budskapet med ett
innehåll så att
det inte förstås
som att hjälChristina
pen kommer
Andersson
efter 72 timmar eller att krisen är över.
– Det viktiga med budskapet
är att människor inser att de offentliga resurserna inte kommer att räcka till alla drabbade
samtidigt utan först måste gå
till de mest utsatta. Därför är
det klokt att tänka över sina behov och förmågan att tillgodose
dessa utan samhällets stöd en
tid. Tre dygn är ett minimum.
Om människor sedan vill ha en
hemberedskap som räcker i tio
dagar eller flera veckor är upp
till individens engagemang och
förutsättningar.
Efter en kartläggning 2
 015

av
olika aktörers riskinformation
gjorde försvarsutskottet bedömningen att ”ett ökat fokus
på den enskildes ansvar och beredskap ligger i tiden, bland annat mot bakgrund av den säkerhetspolitiska, teknologiska och
klimatologiska utvecklingen i
Sverige och i omvärlden. Den
enskildes roll och förmåga bör
i det sammanhanget stärkas ytterligare.”
– Det har länge varit fokus
på de offentliga aktörernas förmåga inom samhällsskydd och
beredskap. Den är så klart central, men vi får inte glömma att
samhällets samlade förmåga att
förebygga och hantera olyckor
och kriser bygger på en samverkan mellan det offentliga
och individen, säger Christina
Andersson.
Den panikslagne och hjälplö-

I undersökningar uppger 70 procent att de själva har ett stort eller mycket stort ansvar att förbereda sig
vetenheten hos de allra flesta är låg, särskilt i större städer och tätorter, säger Christina Andersson, MSB.

Minst 72 timmar
”Om människor sedan
vill ha en hembered
skap som räcker i tio
dagar eller flera veckor
är upp till individens
engagemang och för
utsättningar”
Christina Andersson, MSB

se individen är en myt.
– Flera inträffade händelser,
både i Sverige och utomlands,
visar att utan individens initi-

ativförmåga, uppfinningsrikedom och solidaritet med andra
drabbade skulle krishanteringen fungerat betydligt sämre.
Det här kom fram inte minst i
samband med stormen Gudrun.
En viktig roll för inte minst
kommunerna är att erbjuda
människor praktisk och användbar information så att de
kan fatta självständiga beslut
när det händer något, menar
Christina Andersson.
En studie MSB gjortvisar att en
majoritet av befolkningen är
medveten om sitt eget ansvar.
Över 70 procent anser att de
själva har ett stort eller myck-

et stort ansvar att förbereda sig
inför ett långvarigt elavbrott.
Frågan är hur djupt den medvetenheten sitter. Studien visar också att det är få som gjort
verkliga förberedelser.
– Riskmedvetenheten hos de
allra flesta är låg, särskilt i våra
större städer och tätorter. Det
är väldigt få som köpt en vevradio, lagt undan kontanter eller
extra livsmedel. De flesta som
är födda och uppvuxna i Sverige
har aldrig upplevt en samhälls
kris. Vi är vana att allt fungerar
dygnet runt, året runt.
Den mentalakrisberedskapen
är egentligen det allra första
steget. Om människor bara äg-
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mhällskris
Checklista
Bra att ha hemma vid ett längre
elavbrott.


Fotogenlampa och bränsle, t ex
lampolja eller fotogen


Extra element eller värmare som
exempelvis drivs med fotogen


Sovsäck, filtar och varma kläder

Tändstickor

Stearin- och värmeljus

Ficklampa med extra batterier

Dunkar att hämta vatten i

Husapotek med det viktigaste

Radio med vev eller solceller eller

(ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)

Deltagarna ska förhopp-

vatten, till exempel tvättlappar


Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök


Kontanter

Papperslista med nummer till
anhöriga, grannar, kommunen,
räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården

inför ett långvarigt elavbrott. Samtidigt visar det sig att få har gjort konkreta förberedelser. – Riskmed-

– Att lyfta individensom en re-

surs i arbetet med vår gemensamma säkerhet och beredskap
är avgörande för hur väl vi lyckas hantera den oroliga tid vi lever i, både sett ur ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och
konsekvenserna av ett förändrat klimat, säger Christina Andersson.
Gunno Ivansson

Kommunikationsguide


För att stödja kommunerna
i deras informationsuppdrag
har MSB tagit fram en guide
med tips och råd om hur man
kan arbeta med riskinformation.
https://www.krisinformation.
se/kommunikationsguide

Krisberedskapsvecka

Intensiv fortbildning över
två dagar med en rad olika
praktiska moment.
Det avser MSB att starta
nästa år.


Mat som klarar rumstemperatur

tillgång till bilradio

nar några minuter åt att fundera över sin möjlighet att hantera en situation när samhällets
service och tjänster inte fungerar har krisberedskapen ökat.

Testa nytt och
repetition i ny
fortbildning

– Räddningstjänstpersonal
har svårt att vara borta från
jobbet en längre tid. Det här
ser vi som ett alternativ där
man erbjuds både uppfräschning av kunskaper och att testa nya prylar. Vi försöker hitta ett koncept där man får använda och pröva många olika
grejer, säger Anders Forsell,
MSBs enhet för utbildningssamordning.


Vevladdare till mobilen

Hygienartiklar som fungerar utan


Från och med nästa år, vecka
19, inför MSB en nationell
krisberedskapsvecka med fokus på människors beredskap
inför samhällskriser och kommunernas information om lokala hot och risker.

Matförråd
Tips om matvaror att ha hemma


0,5 kg torrmjölk

0,4 kg te eller kaffe

1 kg kött/fiskkonserver

0,5 kg pulverpotatismos

0,5 kg pasta eller ris

1 kg hårt bröd, kex

0,5 kg gryn och flingor

0,5 kg smör

0,7 kg smältost på tub/annat
hållbart pålägg


0,3 kg strö och/eller bitsocker

0,5 kg frukt/bärkonserver

0,3 kg pulversoppor

Några burkar grönsakskonserver


Torkad frukt

Färdigblandad juice
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ningsvis få med sig erfarenheter som kan användas i vardagligt arbete på hemmaplan.
Brand- och räddningsdagarna blir namnet på den
komprimerade fortbildningen. Den riktar sig till operativ personal i kommunal
räddningstjänst som genomgått SMO-utbildning, Räddningsinsats eller motsvarande. Efter antagningsprocess
blir det max 120 deltagare per
tillfälle.
– Vi räknar med att kunna
erbjuda tio-tolv stationer som

besöks under två dagar. Det
kan vara losstagning, alternativa drivmedel, akut omhändertagande, brand, vattenlivräddning med mera. Antalet
teststationer är beroende av
antal deltagare. Men vi vill att
målgruppen ska få med sig så
mycket som möjligt från dagarna.
De första brand- och

räddningsdagarna kommer att
genomföras i Revinge i början av höstterminen 2017,
preliminärt vecka 35. Kursen kommer att kosta drygt
3 000 kronor, inklusive kost
och logi.
– Blir intresset stort och
håller i sig planeras även för
möjligheten att genomföra dagarna i Sandö. En möjlighet är att utbildningen genomförs rullande i Revinge
och Sandö, en gång per år och
skola är kanske realistiskt, säger Anders Forsell.
Ansökan till brand- och
räddningsdagarna kommer
att finnas på msb.se, intresserade uppmanas att bevaka
fortbildningsutbudet.
PER LARSSON

Ännu ingen ny utredare
till alarmeringstjänsten

Utredningen om en samordnad alarmeringstjänst
står fortfarande utan särskild
utredare.
– Det kommer att utses
en ny utredare, men något
namn finns inte ännu, säger
Victor Harju, pressekreterare på inrikesdepartementet.
I februari utsågs Stefan
Carlsson, landshövding i Kalmar län, till särskild utredare. I somras avgick han hastigt som landshövding och
har även lämnat utredningen.
När det finns en ny utredare törs inte Victor Harju svara på.
– Det arbetet startade efter
sommaren och pågår.

Uppdraget i utredningen
är framför allt att analysera om myndighet eller bolag
bör förordas för en nationell
alarmeringsfunktion och hur
den kan samordna samhällets alarmeringstjänst på ett
bättre sätt. När uppdraget
presenterades angavs att utredningen skulle presenteras
senast 31 maj 2017.
Häromveckan besökte utredningssekreterarna Hanna André och Anna Svedjevik
MSB och fick information
om den verksamhet i myndigheten som har beröring
med alarmeringstjänsten.
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Stockholmssjukhus övad

Simulerade

skadepanoramat från Madrid-attentatet 2004
Raden av terrordåd i Europa innebär ökad oro
och höjd beredskap också i Sverige.
—Vi kan inte fortsätta att vara aningslösa, säger
beredskapssamordnaren Monica Rådestad som
ställde Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm
inför sin svåraste uppgift hittills en eftermiddag i
september.

Allt händer på mindre än en
kvart. Mitt i lunchrusningen
detonerar kraftiga sprängladdningar på flera pendeltågsstationer i Stockholmsområdet.
I Jakobsberg, Sundbyberg, vid
Karlberg och Centralstationen ligger mängder av skadade människor bland förvridna
metalldelar, glassplitter och
sot.
På Capio S:t Görans sjukhus
i centrum har larmet ännu inte
gått när en nyhetsflash blixtrar
till på den nybyggda akutmottagningens skärmar. ”Terror i
Stockholm, flera döda i explosioner” – dock, med det viktiga
tillägget ”Övning Siri”.
—Ofta kommer den första informationen via media, konstaterar Monica Rådestad, beredskapssamordnare på sjukhuset,
som utformat övningen.
Scenariot
bygger
på
sprängdåden i Madrid 2004 för
att vara så realistiskt som möjligt. Exempelvis börjar oanmälda patienter plötsligt att anlända till akuten, ungefär samtidigt som nyhetsflashen.
—Vi vet att det är vanligt med
”spontan” eller ”vild” evakuering, förklarar Monica Rådestad. Patienter som kommer
utan att vara bedömda men
som kan ha svåra skador innebär en extra utmaning.
Startskedet är viktigt förkla-

rar hon, inkallningssystemet
måste vara robust. Katastrofledningsgruppen har beredskap för inställelse vid allvarlig
händelse, och man har nyligen
beslutat att uppgradera larmfunktionen från grupp-SMS
till ett webbaserat system. Det
dras igång med en knapptryckning på akuten och visar tydligare vilka som kommer in och
när.
I november förra året höjdes
plötsligt terrorhotnivån i Sverige, för att sänkas igen i mars.
Den är fortfarande på en förhöjd nivå, en trea på den femgradiga skalan. Bedömningen

Inte naiv
”Vi har varit försko
nade, men den dagen
kommer då vi inte är
det längre. Vi får inte
vara oförberedda”
Monica Rådestad, beredskapssamordnare, Capio S:t Görans sjukhus

görs på underlag från Säkerhetspolisen
och NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Den är
Monica
hemligstämpRådestad
lad, men ses
över kontinuerligt enligt Säkerhetspolisen.
I Samverkan Stockholmsregionen, som samlar 37 olika
myndigheter, väckte attackerna i Paris och Köpenhamn 2015
behovet av ett gemensamt arbete, berättar Ola Slettenmark
som är organisationens samordningschef.
— Vi började analysera och
diskutera för att vara överens
om grundläggande förhållningssätt, en så kallad regional
inriktning. Den händelse vi talar om är en extremt komplex
situation som jag inte tror man
kan säga att samhället ”klarar
av”. Men man kan vara mer eller mindre rustad att agera tillsammans.
Att samordna arbetet under

den första responsen i kombination med ett enormt informationsbehov, tror Ola Slettenmark blir den största utmaningen ur ett samverkansperspektiv.
Sjukvården är bara en del
i pusslet av aktörer, men en
mycket viktig sådan som berörs
i ett tidigt skede.
— Vi har varit förskonade,
säger Monica Rådestad. Men

I mitten av september övade Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm ett terrorangrepp mot flera tågstationer
testades ett nytt övervakningssystem där patienterna ”taggas” med streckkod och kan följas i realtid.

den dagen kommer då vi inte är
det längre, vi får inte vara oförberedda. Hon konstaterar att
självmordsbombaren på Bryggargatan häromåret kunde orsakat stor skada.
Det är relativt lugnt på

akutmottagningen trots de dramatiska omständigheterna med
skrikande eller apatiska skademarkörer. Övning Siri är omfattande, med också väktare,
poliser, och krisstödjare bland
många andra.

Då och då hörs sirener, eftersom den ordinarie verksamheten på akutmottagningen pågår samtidigt. Vid något tillfälle får man göra paus i övningen
när verkligheten kallar.
I Madrid 2004 omkom nära
200 personer och många fler
skadades vid attentaten.
Till sjukhuset kommer cirka
50 patienter med varierande
skador som är direkt hämtade
från den spanska katastrofen,
inlagda i ett simuleringsverktyg som möjliggör en ordentlig

analys av omhändertagandet.
—Det är en annan typ av skadepanorama och vi måste ta
höjd för det. Simuleringsverktyget ger oss stöd och förståelse, förklarar Monica Rådestad.
En rad områdenska

nu utvärderas. Under övningen testades exempelvis ett nytt övervakningssystem där patienterna ”taggas” med streckkod och
kan följas i realtid, utan att man
behöver faxa och ringa internt.
Utvärderingen är minst li-
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Ny information
om släckskum

För att öka kunskapen om
miljörisker med släckskum
har Kemikalieinspektionen,
MSB och Naturvårdsverket
tagit fram en informationsfolder.
Släckskum med fluortensider misstänks vara en av
huvudorsakerna till föroreningar i dricksvatten som lett
till att brunnar och vattenverk tagits ur bruk de senaste åren.
Myndigheterna råder
räddningstjänsterna att an-

vända släckskum med fluortensider bara då de verkligen
behövs, vid bränder i vätskor
som olja och diesel. Släckvatten och rester av släckskum
ska hanteras som farligt avfall.
Även annan släckskum
kan orsaka betydande miljöpåverkan. MSB anser att
även dessa i största möjliga
utsträckning ska samlas upp
och skickas till destruktion.
Om det inte går rekommenderas andra släckmetoder.

Kampanj för återsamlingsplatser

I var fjärde verksamhet
saknar medarbetarna återsamlingsplats, 90 procent av
villaägarna har det inte, uppger Swesec (Svenska säkerhetsföretag).
Därför har organisationen,
med cirka 300 säkerhetsföretag anslutna, dragit igång
kampanjen Återsamlingsplatsens dag.
– Vi vill att alla i landet ska
ta sig tid att reflektera över
vad man ska göra vid en hastig utrymning och sedan
se till att man har en fungerande lösning, säger P.O.
Swedérus, Hald & Tesch, projektledare för kampanjen.
Första onsdagen i september kommer årligen att vara

Övningsstöd från MSB

i Stockholmsområdet. Vid övningen
foto: arne borg

ka betydelsefull som själva övningen.
—Vi har säkert massor vi behöver se över, förbättra och förstärka. Det handlar om att personalen ska känna sig trygg i sin
funktion och ha tillit till beredskapsorganisationen, att vi har
förutbestämda lokaler och ett
tänk kring det här. Att man vågar leda och fatta beslut. Och då
måste man öva. Det är lärande,
förklarar Monica Rådestad.
Johan Wangström

Fakta

Övning Siri Capio S:t Görans sjukhus
Cirka 150 personerdeltog under eftermiddagen bland dem polis,
ambulanspersonal och observatörer.
Scenariot byggde påattentaten i tågtrafiken i Madrid 2004, där
uppåt 200 personer omkom.
De fiktiva händelsernavid övningen var explosioner vid Karlbergs
station, Sundbybergs station, vid Jakobsbergs station och på Centralstationen vid lunchtid.
Involverade verksamhetervar bland annat akutmottagningen,
röntgen, operation och intensivvårdsavdelningen.
Ett 50-tal markörerdeltog i spelet. Simuleringsverktyget MACSIM
som användes bygger på realistiska skador och innebär bra möjligheter att utvärdera omhändertagandet.
Även krisstödsorganisationenövades, med spelade ”närstående”
och simuleringsverktyget Emergo Train System.


MSB har tagit fram ett övningsstöd, Öva enkelt, som
främst är avsett för lokal
nivå, men kan även användas
regionalt och nationellt.
Tanken är att stödet ska
underlätta övningsarbetet
och i förlängningen bidra
till ökad förmåga att hantera kriser- och samhällsstörningar.
Öva enkelt är självinstruerande och består av tre seminarieövningar. De har fokus
på larm- och krisorganisationen, lägesbild, samt geografiskt områdesansvar
I övningsstödet ingår användarinstruktion, övningsbestämmelser, scenario,
momentbeskrivningar med
uppföljningsfrågor, utvärderingsenkät med mera.
Materialet finns att ladda ner
på msb.se

kampanjdag. Swesec ska ta
fram checklistor som stöd för
både privatpersoner och företag. För allmänheten är det
minst lika viktigt att ha klart
för sig om man ska utrymma
och var man ska återsamlas
vid en utrymning.
– Erfarenheten visar att
folk flyr åt olika håll vid exempelvis en brand. Det gäller ju att snabbt kunna räkna
in alla för att konstatera att
ingen är kvar i huset eller i lägenheten. Är någon kvar behöver man veta var han eller
hon befinner sig.
Kampanjen startade med
ett seminarium i Stockholm.

Nytt om namn

Pelle Pettersson kliver upp
från operativ chef till räddningschef i Båstads kommun.
Han ersätter Anders Nilsson
som nu är säkerhetsstrateg på
Region Halland.

Micael Lundmark har lämnat posten som förbundschef
i Räddningstjänsten Jämtland.
Lars Nyman, räddningschef, är
tillförordnad förbundschef.

Leif Hylander är ny räddningschef i Perstorp, han var
tidigare platschef på stationen
då tjänsten köptes av Hässleholms räddningstjänst.

Erik Flink, styrkeledare på
Södertörn, blir MSBs nye handläggare för jämställdhet och
mångfald inom räddningstjänsten. Han efterträder Lena
Brunzell som går i pension.

Bengt Dahlgren Brand & Risk
anställer tre brandingenjörer. Martin Estlund i Göteborg,
Joakim Franzén i Skövde och
Sebastian Du Rietz i Stockholm.
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109 incidenter
rapporterade
Den 1 april blev det krav på
obligatorisk rapportering
av IT-incidenter för statliga
myndigheter.
Sedan dess har 109 incidenter rapporterats till
MSB. En tredjedel av dem
har haft stor eller mycket
stor påverkan på samhället.

ar man har. Det är ni som bäst
bedömer hur allvarlig en incident är och det är organisationens perspektiv som ska antas.
På CERT-SEs hemsida finns
exempel på hur man ska bedöma allvarlighetsgraden, säger Ann-Marie Alverås Lovén,
MSB.


Det berättade Richard Oehme, enhetschef på MSB, när
han sammanfattade de första
månadernas inrapportering.
– Redan nu kan vi se att det
finns brister när det gäller incidentrapporteringen och hur
man agerar från olika myndigheter, säger Richard Oehme.
Det som ska rapporteras är
incidenter som allvarligt kan
påverka säkerheten, men det
råder osäkerhet både om vad
som är en ”IT-incident” och vad
som menas med ”allvarlig”.
– Det är stor skillnad hur
man bedömer allvarligt. Många
tycker virus är allvarligt medan
andra, vadå det är ingen atombomb som exploderat här så
det är väl inte så allvarligt. Det
beror på vilka förutsättning-

Av de incidenter som inrap-

porterats är de vanligaste problemen störningar i driftsmiljön, angrepp med Ransomware
och hinder av tillgång till information.
– Exempel på driftsstörning
är serverkrasch med alla konton drabbade, mycket långa
svarstider som stoppat extern
e-tjänst, datorhall strömlös
och att reservkraften inte gick
igång. Det är särskilt bekymmersamt. Reservkraft är en
fråga vi har diskuterat så länge,
det borde fungera nu, säger Richard Oehme.
Andra exempel är kommunikationsstörningar i epost och
VPN-tunnlar. På angreppssidan upprepade DDoS-attacker.
– Vi borde hittat verktyg mot

överbelastningsattacker. Det
finns bra tjänster att upphandla för att säkerställa ett bättre
skydd.
Exempel på hinder i tillgång
till information är stopp i ärendehanteringssystem efter programuppdatering, diskkrascher som medfört otillgängliga data i ett dygn.
– Ett dygns datastopp vid löneutbetalning får ganska stor
påverkan, säger Richard Oehme som bedömer att en tredjedel av incidenterna haft stor
eller mycket stor påverkan på
samhället.
Ett tiotal myndigheterhar inte

rapporterat någon IT-incident.
Det kan ha förklaringar, men
har väckt funderingar.
– Vi har haft en dialog med
säkerhetspolisen och vi är lite bekymrade över att inte fler
kommit in med rapporter. Vår
samlade bedömning är att mer
borde inrapporterats. Det här
kommer vi självklart att följa
upp och titta närmare på.
Syftet med incidentrapporteringen är att skapa en samlad

Richard Oehme och MSB har kunnat konstatera att det är stor
skillnad i vad myndigheter anser allvarligt och man ser brister i
rapporteringen.
Foto: Eva Dalin

lägesbild, avvärja och begränsa
incidenter, att lära och arbeta
förebyggande.
– När vi fått upp systemet
och rutinerna och börjat kommunicera på ett bra sätt med
varandra kommer vi att kunna
ge omedelbar feedback när någonting händer. Vi har en unik
möjlighet att tillsammans lyfta informationssäkerheten till
den nivå medborgarna kan för-

vänta sig av staten, säger Richard Oehme, som avslutade
med en viktig påminnelse:
– Föreskriften säger att när
ni upphandlar nya tjänster ska
även de omfattas av rapporteringskravet. Det kommer vi att
följa upp särskilt för det gör det
möjligt att se konsekvenserna
på samhällsnivå om en stor leverantör drabbas.
GUNNO IVANSSON

Fler får krav rapportera IT-incidenter
Kulturförändring

kommer inte med lagförslag, anser Ygeman
Incidentrapportering kommer i framtiden att bli tvingande även för kommuner
och viss privat verksamhet.
Samtidigt måste informationssäkerhetsarbetet göras mer användarvänligt.
Det sade inrikesminister
Anders Ygeman på Informationssäkerhetskonferensen.

EUs NIS-direktiv som trädde i kraft i augusti säger att företag inom kritiska sektorer
och offentliga förvaltningar ska
åläggas att bedöma risker och
skyldiga att underrätta berörda myndigheter om incidenter som utgör hot mot deras
nät- och informationssystem
och allvarligt påverkar kritiska
tjänster.
Sedan april är statliga myndigheter i Sverige skyldiga att

incidentrapportera. På frågan
om det blir tvingande även för
företag och kommuner svarade
Anders Ygeman:
– Över tid, ja. Men först måste vi bygga ett ömsesidigt förtroende. Det finns ett gap mellan myndigheter och företag.
Företag tror att de riskerar säkerhetshål om information
lämnas till myndigheter. Det är
ingen hemlighet att banker inte överrapporterat intrång. Det
behövs en kulturförändring,
och den kommer inte med lagförslag utan med kommunikation och ömsesidigt förtroende.
Det handlar också om

att se

nyttan, menade Ygeman.
– Om två kommuner drabbas
av attacker är det väldigt mycket bättre om de 288 andra kan
dra slutsatser, istället för att in-

formation hålls hemlig och till
slut väldigt många blir utsatta
för den typen av attacker.
För att informationssäkerhe-

ten ska höjas behöver den bli
mer användarvänlig anser Ygeman.
– När de som säljer säkerhet bara tänker säkerhet och
inte skapar lösningar som är
integrerade med användarnas verklighet, då har det visat
sig inte funka. Lägger man på
krångel för användare ökar inte intresset.
Säkerheten måste stödja behoven, inte motarbeta dem. All
information behöver inte samma skydd, framhöll Ygeman.
– Då blir det så krångligt till
slut att ingen kan leva upp till
villkoren. Alla kan inte jobba inom någon bunker på FRA

med skrivmaskin för att klara säkerheten. Samtidigt måste vi bli bättre att bedöma hur
skyddsvärd vår information är
och vilken som är mest skyddsvärd.
I förslaget till ny säkerhetslag föreslås flera förändringar
för den mest skyddsvärda verksamheten. Att använda externa
leverantörer är en fråga.
– Vi ska ha bättre skydd för
verksamhet som rör rikets säkerhet och att säkerhetskänslig
verksamhet i högre omfattning
drivs i egen regi.
Nyhetsbyrån Siren överklaga-

de tidigare i år ett beslut från
MSB att inte lämna ut vissa
uppgifter från incidentrapporteringen. Kammarrätten ansåg
att uppgifterna omfattas av sekretess och avslog överklagan.

– Vi anser uppgifterna är
skyddsvärda och kammarrättens dom gick vår väg. När vi
fått fullständig klarhet i rättsläget kan myndigheterna rapportera in ännu mer, säger
MSBs generaldirektör Helena
Lindberg.
Rapporteringskravet har
gett nya verktyg att identifiera
informationssäkerhetens tillstånd och ger MSB möjlighet
att minska risken att fler drabbas av olika former av intrång,
konstaterade Helena Lindberg. Hon hoppades också att
NIS-direktivet ska ge skjuts i
informationssäkerhetsarbetet.
– Vi offentliga måste bli bättre på att samverka med privat
verksamhet.
PER LARSSON
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Påverkanskampanjer
allvarligt hot
– Påverkanskampanjer
utgör ett allvarligt hot
mot Sveriges säkerhet. De
medel som står till en aktörs förfogande verkar inom de lagrum där vi alla
agerar och det gör det särskilt utmanande.

Det säger Fredrik Konnander, verksamhetsansvarig för att möta informationspåverkan vid MSB. Som
exempel på hur information
kan nyttjas av stater på absolut högsta nivå, tog han Putins Ryssland.
– Rysk påverkan är ett av
de områden vi tittar särskilt
på och vi kan konstatera att
man fokuserar på vissa målgrupper. Den främsta målgruppen som de största resurserna satsas på är den ryska befolkningen för att vinna
acceptans och förtroende för
de åtgärder man vidtar. Inom rysk media är det svårt att
hitta en motbild till den makten kablar ut genom de statliga nyhetskanalerna.
– Den andra målgruppen
kan vara etniska ryssar i länder som tidigare ingick i Sovjetunionen och där Ryssland
anser sig ha ett säkerhetsintresse. Tredje målgruppen
är väst där Sverige är en liten
del och ibland blänker det till
mot Sverige.
Ibland leder de ryska p
 åver-

kanskampanjerna till rena
informationsanfall som
Fredrik Konnander uttryckte det.
– Som det länsstyrelsen
på Gotland blev utsatt för i
vintras när man från rysk sida lyckades få in en tv-journalist. Han fick bilder som
handlade om naturreservat,
men som sattes in i en helt
annan kontext för att få det
att framstå som att Sverige bedrev anfallsplaner mot
Ryssland.
För att hantera den här typen av information vill Fredrik Konnander se ett starkt
källkritiskt filter hos nyhetskonsumenter.
– Kontrollera källan, vem
står bakom och vem tjänar på
att jag delar information som
inte är bekräftad? Sök information som inte förstärker
dina åsikter. Titta på allt från
extremism på ena sidan till
extremism på den andra sidan och tänk källkritiskt.
GUNNO IVANSSON

Vad som sker med Europa är största hotet nu, men ingen politiker av dignitet vill prata om det, säger Wilhelm Agrell. Foto: Gunno Ivansson

EU-krisen största
hotet mot Sverige

Det är inte Putin, det är inte
Krim, det är inte östra Ukraina, och det är inte Baltikum
som är hotet mot svensk säkerhet.
Det stora hotet är vad som
just nu sker med Europa. Det
anser Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys
vid Lunds universitet.

Spricka
”Det vi i svensk sä
kerhetspolitik satte
så stor förhoppning
till, solidaritet mellan
EU-länderna, det skyd
det har avtagit. ”


– Om det Europa som vi har
satsat så mycket av vår säkerhet på börjar falla sönder, var
står vi då? Väldigt få politiker
av någon dignitet rör vid den
här frågan. Skälet är att i det
ögonblick en ledande europeisk politiker talar om detta
riskerar det att påskynda processen. Det är jätteelefanten i
rummet, en mammut.
Hans huvudpoäng är att det
vi ser i dag är en accelererande
EU-kris med flyktingarna som
en av flera faktorer som underblåser krisen. EU-krisen är det
verkligt allvarliga elementet
i vad som kallas skärpt säkerhetspolitiskt läge.

Wilhelm Agrell, professor, Lund

Enligt Agrell är EUs

flyktingkris en kris för att den synliggör
hur bräckligt EU-samarbetet
är och hur stora och självförstärkande de interna motsättningarna blir.
Det Wilhelm Agrell bedömer
som en sannolik utveckling är

en gradvis försvagning av EU
som symbolisk kraft, vilket redan skett på många sätt.
– Det kan symboliseras av
Angela Merkels position. Från
att ha varit en europeisk urmoder som hållit ihop EU-systemet symboliskt, blir hon allt
mer ifrågasatt. Det vi i svensk
säkerhetspolitik satte så stor
förhoppning till, solidaritet
mellan EU-länderna, det skyddet har avtagit. I förlängningen ligger naturligtvis också att
sprickorna inom EU gör att
konflikter vi trodde var borta bubblar upp igen. Om vi får
ett nationalistiskt Ungern som
lämnar EU är vi tillbaka en situation som vi inte haft sen före andra världskriget.
Wilhelm Agrell redogjorde för
utvecklingen som lett till den
mycket komplexa och svårför-

utsägbara situation som vi befinner oss i. Den återuppståndna öst-väst-konflikten och risken för väpnat våld. En avgörande händelse var när Tony
Blair och Bill Clinton 1999 beslöt ingripa militärt i Kosovo.
– USA och Storbritannien
rundade säkerhetsrådet och
därmed Ryssland som på ett
tydligt sätt detroniserades
från stormakt till andra rangens makt som man kunde lyssna på om man hade tid, men inte egentligen behövde ha med
i rådet. Uppenbart förstod inte eller ville inte vi i väst förstå
vad den här territoriella, strategiska, och symboliska förlusten
egentligen innebar.
Som Ryssland såg dethade en
katastrof inträffat. Ryssland
hade förlorat hela den strategiska buffertzon som Sovjetunionen skaffat sig i andra
världskriget. 2008 kom de första sprickorna i säkerhetssystemet genom Georgien-kriget.
Det speciella med det kriget var
att det inte skulle kunna inträffa.
– Varför? Jo, ett: för att de två
parterna som hamnade i krig
var nationalstater och stater
hamnar inte i krig med varandra längre – trodde vi. Två: båda
var medlemmar av det europeiska samarbets- och säkerhets-

systemet OSSE som är garanten för Europas gränsers stabilitet. Kommer två såna länder i
krig med varandra visar det att
den här garantin inte fungerar.
Ryssland utnyttjade att

omvärlden reagerade förvirrat och
passivt och kunde dra många
slutsatser av kriget.
– Den första var att väst är en
papperstiger. Väst slår sig för
bröstet och säger att vi står upp
för folkrätten, vi skyddar alla
våra medlemsländer, men fegar
ur när det gäller. Och det går att
kamma hem ganska betydande
maktpolitiska vinster.
Wilhelm Agrell förutspår
nästa EU-kris när det blir val
och EU-kritiska partier blir
allt mer inflytelserika i centrala EU-länder. EU kommer att
försvagas genom demokratiska val.
Från publiken fick han frågan
hur europeisk säkerhet påverkas av utvecklingen i USA.
– Osäkerheten i EU kan vi
överföra till USA för där händer
samma sak. Det är klart att det
påverkar Europa och europeisk
säkerhet ofantligt mycket om vi
vaknar upp i november och Donald Trump är president. Det
är ganska ofattbart att antiintellektualismen har upphöjts
till ledande princip.
GUNNO IVANSSON
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Jan-Olof Andersson, Polismyndigheten.Foto: Eva Dalin

Klassning ger
beslutsunderlag
Jan-Olof Andersson, Polismyndigheten, slår ett
slag för informationsklassning.

Kontinuitetshantering handlar om att medarbetare och invånare har förtroende för det vi gör, säger Bo-Göran Andersson, Malmö.

Foto: Eva Dalin

IT-revisionen som växte


– Informationssäkerhet i förlängningen är kontinuitetshantering
Det började med revision av
IT-kontinuitetsarbete, mynnade ut i en kommunövergripande kontinuitetshantering.
– Vad är informationssäkerhet i förlängningen? För
mig är det kontinuitetshantering, säger Bo-Göran Andersson, Malmö stad.

Beslut om IT-kontinuitetsplanering togs 2010, men inget hände. Efter en tid började
man fundera avsevärt bredare.
– IT är ju stöd till något, så vi
tänkte till.
Vilket ledde till ”tre steg för

ett robustare Malmö”. De tre
stegen är inventering av åtaganden, riskhantering och kontinuitetshantering.
– Kontinuitetshantering är
inget nytt för Malmö, det som
är nytt är att vi försöker systematisera och likrikta arbetet.
Det är en stor apparat att göra det kommunövergripande,
verksamheten är komplex, säger Bo-Göran Andersson, informationssäkerhetssamordnare.
Metoden kan liknasvid en pro-

cesskartläggning där åtaganden identifieras och prioriteras.

Dessa åtaganden bryts ner i aktiviteter och beroenden – en
mängd aktiviteter är beroende av varandra – och kontinuitetskrav kartläggs. Därefter
görs risk- och sårbarhetsanalys
(RSA).
– RSA, som egentligen är basen i allt, gör vi sist eftersom vi
då vet vad vi ska göra. Utifrån
den listas åtgärder och kontinuitetsplaner upprättas.
Robustheten är mer prioriterad för vissa åtaganden än för
andra.
– Av alla åtaganden som
åläggs en kommun är en del jätteviktigt, en del mindre viktigt

men inget oviktigt. Kontinuitetshantering handlar om att
medarbetare och invånare har
förtroende för det vi gör. Säger
vi att vi ska leverera, då ska vi
göra det.
För att klara arbetet behövs
ett metodstöd, annars är det
svårt att följa upp och revidera, konstaterar Bo-Göran Andersson.
Malmös metodstöd är ett lokalt anpassat standardsystem
som följer gällande standarder inom kontinuitet, informationssäkerhet och riskhantering.
PER LARSSON

– Nästan lite dystopiskt här

– Det är nästan lite dystopiskt här, många allvarliga
saker som tas upp.
Det sade Richard Oehme,
verksamhetschef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB, när
han sammanfattade Informationssäkerhetskonferensen.
Det förändrade säkerhetspolitiska läget och att planering för civilt försvar återupptagits hade satt avtryck i konferensprogrammet.
– Det är en helt ny värld och
det kräver att vi bygger robusthet. Civilt försvar är en förändringsprocess som pågår och

viktiga samverkansgrupper
måste ligga på allas våra näthinnor, sade Oehme.
Han berättade också att metodstödet för arbete med informationssäkerhet ses över av
Samfi, samverkansgruppen för
informationssäkerhet.
– Det är hög tid. Metodstödet är fyra-fem år gammalt.
Informationssäkerhetskonferensen arrangerades för
sjunde året, deltagarantalet
har ökat från 200 till 600 deltagare.
– Det har blivit den mötesplats som vi hoppats på, konstaterade Richard Oehme.


– Det ger beslutsunderlag.
Om man inte vill göra vissa
investeringar i säkerheten,
då ska man vara medveten
om att man tar ett riskbeslut,
säger han.
Ett rimligt mål bör vara
att information har lämpligt
skydd i enhetlighet med dess
betydelse för organisationen, konstaterar Jan-Olof
Andersson.
– Lämpligen klassificeras allt som är av värde för
organisationen. Men vi har
många typer av tillgångar,
man måste veta sina flöden.
Jan-Olof Andersson utgick från tre centrala säkerhetsaspekter i MSBs metodstöd för klassificering av information:

Konfidentialitet – skyddsmål att information inte får
göras tillgänglig eller avslöjas för obehöriga

Riktighet – skyddsmål att
information inte förändras,
vare sig obehörigt, av misstag eller på grund av funktionsstörning

Tillgänglighet – skyddsmål där information ska
kunna nyttjas i förväntad utsträckning inom önskad tid
– Genom klassificering får
man likartad bedömning, lika skydd i IT som i dokumentet. Det är ett beslutsstöd för
införande av säkerhetsåtgärder och kan minimera
skyddskostnader.
Jan-Olof Anderssons tips
var också att använda samma konsekvensbeskrivningar i annat arbete, exempelvis
vid riskanalyser.
– Om ni gör en modell, håll
den enhetlig. Arbetet blir då
enklare, blir ett snabbt sätt
att få upp information, är
kommunicerbart och ett beslutsunderlag.

Läs mer
Konferensen slog rekord med 600 deltagare, mycket fanns att
diskutera i pauserna.
Foto: EVA DALIN

Fler artiklar från informationssäkerhetskonferensen på:
www.tjugofyra7.se
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LÖSNINGAR
Tiokampen

LINDSTRÖM

1 Mariestad, 2 Bilbränder,
3 Ekorre, 4 Ring P1, 5 Pommac,
6 Skyddsrum, 7 Britt Ekland,
8 Jocke Berg, 9 1996, 10 Viskan,
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Överlevde drunkning m
åre

– Inte hade man någon tanke på att de skulle leva. Det
kändes som det var kört,
berättar Sebastian Landin,
deltidsbrandman i Storlien.

Konfirmandlägret i Ånn utanför Åre med inriktning multisport anordnades av Svenska
kyrkan i Sollentuna i juni 2015.
Första aktiviteten var kanot
orientering på Ånnsjön, tre och
en halv mil väster om Åre.
När orienteringen började
var det uppehåll, men det hade både snöat, haglat och regnat innan. Det var 10-12 grader
i luften, betydligt lägre i vattnet.
Flera konfirmander har berättat att regnandet gjorde dem
genomblöta och genomfrusna
redan innan de gav sig ut.
Banan gick utefter stranden
där vattnet var grunt. Efter en
knapp timme slog vädret plötsligt om med kraftiga vindar,
regn och ibland snöblandat
regn. Vid kontrollerna längst
bort gick vågorna så höga att en
kanot med tre pojkar, Gabriel,
Leo och Patrik, kantrade.
27 minuterefter att SOS Alarm

larmats var första enhet från
räddningstjänsten framme.
Både polis och räddningstjänst
vittnar om en kaotisk situation,
det var oklart hur många som
saknades.
Ambulanshelikoptern från
Östersund råkade vara i närheten på ett annat uppdrag men
dirigerades om till att delta i
sökandet och upptäckte den
kantrade kanoten. Vid kanoten
fanns en person.
Styrkan från Storlien rekvirerade en mindre motorbåt
från en båtuthyrare och gav sig i
väg mot olycksplatsen, ett sund
3,5 kilometer upp i sjön. På avstånd kunde de se en person stå
i vattnet vid en kanot. Med 200
meter kvar till olycksplatsen
upptäckte de något i vattnet.
– Det var så höga vågor att
vi såg honom inte förrän vi var
5-10 meter ifrån. Det kom som
en överraskning för då kände
vi bara till att det saknades en
person. Vi vände båten, hoppade i för att få honom över ytan
och började direkt med HLR,
berättar Andreas Henriksson,
deltidsbrandman Storlien.
Helikopterbesättningen såg
vad som hände och två sjukvårdare släppte av på ett näs. Terrängen tillät inte landning ut-

Blå flytväst
”Det var så höga vågor
att vi såg honom inte
förrän vi var 5-10 me
ter ifrån”
Andreas Henriksson

an helikoptern tvingades hovra.
– Vi intuberade och tog över
andningen, påbörjade HLR. Vi
kopplade även på defibrillator
men ingen hjärtaktivitet, berättar Tim Wiklund, en av ambulanssjukvårdarna.
De började bära mot

helikoptern, ett oerhört slit med syrgasväskor och hjärtstartare på
ryggen.
– Det var sankmark med stora tuvor. Vi gick så länge vi orkade, kanske 20 meter, satte ner
båren och gav HLR, gick 20 meter, gav HLR tills vi var framme
vid helikoptern.
Brandmännen åkte sedan ut
för att hämta pojken vid kanoten som visade sig vara Patrik.
Under tiden hade han förbrukat sina sista krafter och låg till
synes livlös i vattnet. Han var
vid medvetande men inte kontaktbar.
– Vi hade skickat iväg helikoptern och visste inte om det
skulle komma någon mer hjälp
så vi åkte in till Årsön som låg
närmast. Där klädde vi av honom och tog på honom mitt
torra larmställ. Vi satte av in
mot Ånn som är en bra bit, men
tack och lov kom det en snabbare båt som vi lastade över Patrik i, säger Mattias Bragmo, deltidsbrandman Storlien.
Samtidigt anlände en

tredje
båt med fjällräddarna Marcus
Stålhandske och Jens Göransson för att delta i sökandet.
– Marcus var hemma hos
mig på middag när larmet gick.
Vi släppte maten, ryckte med
oss grannens båt och for på en
gång, berättar Jens Göransson.
Under tiden hade läget klarnat och man visste att det var
tre pojkar som saknades. En var
ännu inte påträffad och Jens
Göransson och Marcus Stålhandske tog sig en funderare.
– Det är strömt genom sundet, kanoten ligger längre ner
och en kropp flyter inte lika fort som kanoten så vi kom
fram till att vi måste söka högre
upp. Vi styrde båten västerut,

Marcus Stålhandske, Fjällräddarna, berättar för Linn Wågberg ocdh Gabriele Matson var deras 14-åriga söner h
svenska ambulanshelikoptern och Callis Blom, räddningschef i Åre.

Inte kontaktbar
”Där klädde vi av ho
nom och tog på honom
mitt torra larmställ”
Mattias Bragmo, deltidare Storlien

upp i sundet och jag hann inte
mer än dra på med båten förrän vi i vågorna såg något svart
som guppade. Men ett par meter ifrån blev jag jävligt besviken för det såg ut som en väska
eller sovsäck, berättar Marcus
Stålhandske.
Kanotuthyrningsfirman hade blå flytvästar som blev mörka och mer eller mindre osynli-

ga i vattnet, men det var Leo de
hittat.
– Så snart vi fått in honom
i båten hoppade Jens ner, rev
upp kläderna och började göra
hjärtkompressioner. Jag fiskade fram en andningsmask och
gjorde en inblåsning. Då var det
som att han kräktes, det kom
upp massvis, både vatten och
maginnehåll. Jag sköljde ren
masken och fortsatte inblåsningarna.
Under tiden hade båten som
kört in Patrik till Ånn återvänt.
– Sebastian Landin hoppade över i vår båt och fortsatte
hjärt-lungräddning så jag kunde köra båten in till den väntande norska ambulansheli-

koptern, säger Marcus Stålhandske.
Förutom de lyckliga tillfällig-

heterna att de påträffade Gabriel under framkörningen och
att den svenska ambulanshelikoptern råkade befinna sig
i närheten, hade sjukhuset i
Trondheim veckan innan skaffat en andra hjärt-lungmaskin
vilket gjorde att både Gabriel
och Leo fick plats. I Sverige
hade alternativen varit Umeå
eller Uppsala vilket inneburit
dubbel flygtid, drygt en timme
mot 30-40 minuter till Trondheim.
– Dessutom hade vi hovrat så
länge att vi skulle varit tvung-
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mot alla odds
Gänget som räddade Leo, Gabriel och Patrik. Sebastian Lundin,
Mattias Bragmo, Andreas Henriksson och Marcus Stålhandske.
På bilden saknas Jens Göransson.

Gränslös samverkan
Den trots allt lyckliga utgången av drunknings
olyckan är ett resultat av
gränslös samverkan. Både
över landsgränsen och genom sambruksprojektet
som involverar fjällräddningen.

hamnade i det iskalla vattnet vid kanotolyckan ett år tidigare. Till vänster Tim Wiklund, sjukvårdare i den

Aldrig ge upp
”Det har växt starkt
hos mig, jag kommer
aldrig att ge upp för
rän en läkare säger att
det inte går”
Marcus Stålhandske, fjällräddare

na att tanka först, berättar Tim
Wiklund.
Trots att alla gjorde sitt yttersta visade Gabiel och Leo
inga livstecken. Leo hade legat
i vattnet i uppskattningsvis två
timmar och tjugo minuter.
– Flera faktorer gjorde att de
överlevde. Ung ålder, flytväst,

kallt vatten och därmed nedkylning av hjärnan. Tidigast
möjlig start av hjärt-lungräddning och kontinuerlig HLR under transport till sjukhus. Sist
men inte minst: transport till
större sjukhus med möjlighet
till uppvärmning i hjärt-lungmaskin, säger Nils Johan Berg,
läkare vid St Olavs sjukhus i
Trondheim.
För alla inblandade är

lärdo-

men: ge aldrig upp.
– Jag vill inte ta åt mig någonting av det, men självklart var
lokalkännedomen vi har och att
vi kunde avläsa strömmar avgörande. Hade det gått ytterligare
en halvtimme hade han nog in-

te överlevt. I mina ögon var Leo
död när vi plockade upp honom
och det kändes nästan som det
inte var någon mening att göra
något, men efter det här: kör på
– det kan finnas hopp. Det har
växt starkt hos mig, jag kommer
aldrig att ge upp förrän en läkare säger att det inte går, säger
Marcus Stålhandske.
Text och foto

gunno ivansson


– Det här påvisar betydelsen av prestigelös samverkan
för att rädda liv. Inte minst
med statlig räddningstjänst,
fjällräddningen. Och att man
törs gå över gränser och larma Norge, säger Callis Blom,
räddningschef.
Samverkan över landsgränsen är formaliserad genom gränsräddningsrådet
där tjänstemän och politiker
träffas en gång om året, samt
genom avtal och personliga
kontakter.
– Vi har haft gränsräddningsövningar och gränslös
samverkansutbildning. Det
man sagt från Norge är att om
det gäller livräddning kan vi
alltid ställa frågan och kan de
komma så kommer de alltid.
Nils Johan Berg, läkare vid St
Olavs sjukhus i Trondheim
var med på den norska ambulanshelikoptern vid Ånnsjön.
Han berömmer insatsen och
gränssamarbetet.
– Det var en krävande in-

Lägerledaren åtalad

Efter drunkningsolyckan
vid Ånnsjön har den 41-årige
lägerledaren åtalats för vållande till kroppsskada.
I åtalet skriver åklagaren
att 41-åringen vållat pojkarna
skador ”genom att genomföra kanotaktiviteten trots delatagarnas ringa erfarenhet
på området, väderleksprognosen – som förutspådde tid-

sats med osäkra uppgifter
om hur många som saknades.
Ånnsjön är stor, svårtillgänglig från land och blå flytvästar gjorde det svårt att upptäcka de drabbade. De gjorde
en väldigt bra insats som lyckades hitta alla tre trots de svåra omständigheterna. Det var
också avgörande att vi har ett
så bra samarbete mellan Norge och Sverige, säger Nils Johan Berg, läkare vid St Olavs
sjukhus i Trondheim, och
med i ambulandshelikoptern
som tog hand om Leo.
Sambruksprojektet har

också lärt av insatsen. Storlien
har numera en räddningsbåt
och larmrutinerna har förbättrats.
Projekt sambruk avslutas
under 2016 med en rapport
och ett seminarium.
– Vår förhoppning är att
detta skall kunna spridas i
övriga Sverige, säger Callis
Blom.
Sedan insatsen blivit känd
har Callis Blom inbjudits att
berätta om den både i Sverige och Norge. I slutet av oktober får den medicinska kommissionen vid den internationella bergsräddningsmässan
ICAR i Borovets, Bulgarien,
ta del av erfarenheterna från
Ånnsjön.
vis friska vindar – samt den
låga vattentemperaturen.
Under alla omständigheter skulle inte aktiviteten genomförts utan att deltagarna burit våtdräkt/torrdräkt,
fått en säkerhetsgenomgång
samt haft en följebåt. Hade
dessa åtgärder vidtagits hade olyckan med hög grad av
sannolikhet ej inträffat eller
annars fått långt lindrigare
följder.”

16

Nyheter

september 2016

Tjugofyra7 · #31

Tårar och många kramar blev det när räddare och räddade återförenades ett år efter drunkningsolyckan vid Ånnsjön väster om Åre. – Jag har följt familjerna hela tiden
och både killarna och föräldrarna har haft mycket funderingar, säger Callis Blom, räddningschef i Åre.
foto: gunno ivansson

Olyckan skapade band
Den dramatiska olyckan och
en inte mindre dramatisk
räddningsinsats har skapat en nära kontakt mellan
drabbade och räddare.
Det gjorde att Callis Blom
ett år efter olyckan beslöt
att kalla till en träff mellan
pojkarna, deras föräldrar
och räddningspersonalen.

– Jag har följt familjerna hela
tiden och både killarna och föräldrarna har haft mycket funderingar. Räddningspersonalen gjorde något utöver det
vanliga och det är värdefullt
både för dem och ungdomarna att räta ut frågetecken. Inte
minst vill jag sprida budskapet
att aldrig ge upp, säger Callis
Blom.
Träffen blev känslosam med

många kramar och tårar. Leo
blev svårast skadad och hans
mamma Linn berättade om
resan från bottenlös förtvivlan till oerhörd tacksamhet
över att Leo och hans kompisar
överlevde.
– Efter hjärnröntgen var det
nattsvart, det var fråga om man
skulle fortsätta de livsupphål-

Tacksam mamma
”Mitt viktigaste jobb
i livet är att skydda
Gabriels kroppstemperatur mitt barn, jag kunde
uppmättes till 18 grader. Leos
inte göra det då och då
var ännu lägre, 14,5 grader, och
till följd av den svåra nedkyl- var det någon annan
ningen drabbades båda av akut
livshotande cirkulationstill- som gjorde det.”
lande åtgärderna. De som kom
för överflyttning från Trondheim till Karolinska trodde att
de hämtade två donationsfall.

stånd. Vid det 14:e försöket att
köra igång hjärtat, efter 6,5
timmar, lyckades läkarna få
Gabriels hjärta att slå. Både
han och Patrik är idag fullt återställda medan Leo fått en betydligt längre och tuffare resa.
Han drabbades av muskelförlust i benen och har fortfarande problem med hjärntrötthet och närminne. Men att han
överhuvudtaget lever är inget
mindre än ett mirakel.
– Hans armar var så uppsvällda att läkarna tvingades skära
upp dem för att undvika muskeldöd. När han vaknade upp
efter tolv dagar var han totalförlamad, berättar Linn Wågberg, som tillsammans med
Gabriel och Patriks familjer
hade med sig en gåva till räddningspersonalen.

Linn Wågberg

– Alla har påpekat att framförallt hjärt-lungmaskinen var
helt avgörande samt att ni påbörjade HLR direkt och fortsatte. Hade ni inte gjort det hade vi
förlorat våra söner. Det känns
futtigt att tacka, men man vill
åtminstone ha sagt det och vi
har köpt tre träd som en påminnelse om att de tre lever och att
ni gjorde skillnad.
För räddningspersonalen var
träffen värdefull. Inte minst
för att sekretess gör att de sällan får veta vad som hänt drabbade efter en insats
– Den bästa belöning vi kunde få är att se er sitta här, sa Niclas Persson, räddningsledare
under olyckan.

Återträffen
inleddes med
en samling på
brandstationen i Åre där
räddningspersonalen gav sin
bild av händelNiclas Persson
sen. Föräldrarna berättade
om sin resa. Från det chockartade telefonsamtalet från lägerprästen – som inte kunde svara
ja på frågan om pojkarna levde
– till intensivvården och rehabiliteringen. På eftermiddagen
besöktes olyckplatsen vid sjön
Ånn, omkring tre och en halv
mil väster om Åre. För föräldrarna blev det en stark upplevelse.
– Man känner sig känslomässigt urladdad, men det känns
jätteviktigt att vi varit här uppe, säger Patriks pappa Pelle
Arvinder.
– Det är en stor del av vår familjs liv, kommer alltid att vara det. Nu har vi fått sett det här
och det känns det som man kan
gå vidare. Så det känns bra, säger Sven-Erik Matsson, pappa
till Gabriel.
Besöket innebar en möjlig-

het att bearbeta men det fanns
en osäkerhet hur man skulle reagera.
– Inför träffen tyckte vi n
 og al-

lihop att det var rätt jobbigt,
oroliga för hur det skulle kännas att komma upp. Min son
var väldigt orolig för att han
skulle minnas hemska saker.
Men det blev lugnt och positivt.
För mig var det väldigt skönt
att se platsen, man har skapat
så många bilder i fantasin, säger Linn Wågberg.
Hon tycker det var viktigt att
träffa de som räddat hennes
barn och att förmedla budskapet att inte ge upp trots att det
ser så fruktansvärt illa ut.
– Mitt viktigaste jobb i livet är
att skydda mitt barn, jag kunde
inte göra det då och då var det
någon annan som gjorde det.
Det kändes väldigt speciellt att
träffa räddningspersonalen och
det kändes som om det var speciellt för dom också. Känns på
något oförklarligt sätt som man
har ett band.
Gunno Ivansson
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Avveckla inte resurser
som rör civilt försvar
Vänta inte på att kommun
överenskommelsen omförhandlas, börja arbeta med
civilt försvar nu. Och avveckla inte ledningscentraler eller civilförsvarsmateriel utan särskild dialog med MSB.
Det är två budskap från
MSB inför arbetet med totalförsvarsplaneringen.

– Det finns inget som hindrar
kommuner och landsting att
jobba med förberedelser som
rör civilt försvar eller höjd beredskap om de har resurser och
tycker att det är viktigt. De som
redan nu börjar jobba med det
kommer att ha ett försprång i
sitt arbete när det väl kommer
in i överenskommelsen, säger
Magnus Dyberg Ek, MSB.
Dessutom ska det inte avvecklas mer resurser som rör
civilt försvar om det inte finns
synnerliga skäl.
– Det vill säga avveckla inte
utan särskild dialog med MSB.
Som svar på ett regeringsuppdrag redovisade Försvarsmakten och MSB i början av juni en gemensam grundsyn för
en sammanhängande planering
för totalförsvaret. Grundsynen
var efterfrågad och nästan varje

vecka besöker
Magnus Dyberg Ek länsstyrelser och
samverkansgrupperingar
för att informera och utMagnus
bilda.
Dyberg Ek
– Det finns
ett stort sug efter information
och kunskap. Grundsynen ska
se till att det civila och militära försvaret på myndighetsnivå går i takt eller är samordnat
så långt det är möjligt. I grundsynsdokumentet har vi tagit
fram en gemensam målbild
och syn på de effekter vi tillsammans vill uppnå inom ramen för totalförsvaret.
I dokumentet lyfts ett antal ef-

fektmål. Det handlar om allt
från stöd till Försvarsmakten
till ett mer uthålligt och motståndskraftigt samhälle, en
ökad medvetenhet och försvarsvilja, funktionalitet i samhällsviktig verksamhet även
vid störningar till att beakta
totalförsvarets krav i all samhällsverksamhet.
– Enligt regelverket, som
till exempel krisberedskaps-

Närma sig företagen
”Det kanske till och
med är så vi måste
återuppliva kris- och
krigsviktiga företag”
Magnus Dyberg Ek, MSB

förordningen, har myndigheter ett ansvar att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet. Det har man kanske inte
gjort så mycket de senaste 1520 åren. Det vi nu märker, inte
minst i den fysiska planeringen,
i översiktsplaner och detaljplaner. Det är kanske miljö, säkerhet och andra samhällsfrågor
som ligger högst upp på agendan när man tittar på utvecklingen av fysisk planering, men
nu måste man även titta på totalförsvarskraven i den fysiska
planering på ett helt annat sätt
än man gjort ett antal år.
Genom grundsynentas ytterli-

gare ett steg för att hjälpa aktörer och myndigheter att komma igång med vad som behöver
göras de närmaste åren. Många
myndigheter centralt har kom-

mit igång och även länsstyrelserna har kommit igång med
sitt arbete men resursbrist är
ett problem inte minst regionalt..
– De står inför ett ganska
stort arbete och det är fråga
om resurser och prioriteringar.
MSB kommer att ge bidrag till
länsstyrelserna under ett par
år för att de ska kunna ta ytterligare ett steg. I budgetunderlaget från i våras har MSB också
begärt mandat att omförhandla överenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting
(SKL) som rör kommuner och
landsting så att den i större utsträckning ska beakta höjd beredskap.
Eftersom planeringen för

civilt försvar ska bygga vidare
på dagens krisberedskap finns
en grund att utgå från som ger
både struktur och förmåga.
– Regeringens inriktning är
tydlig i att vi ska utgå från det
vi gör inom krisberedskapen
men att vi ska ha ett perspektiv till för höjd beredskap. Därför kommer perspektivet civilt
försvar och höjd beredskap att
bli en del som hanteras i samverkansområdena. En utma-

ning är att hålla samman arbetet och bygga på krisberedskapen så att det inte blir en parallell struktur, för då kommer inte resurserna att räcka till.
En stor del av de resursersom
behövs vid höjd beredskap
finns idag inom det privata näringslivet.
– En av de största utmaningarna är att samverka med näringslivet. Det arbetet måste
hänga samman med till exempel det vi gör inom krisberedskapen, skydd av samhällsviktig verksamhet och med det
Försvarsmakten gör.
– Vi kommer att i olika spår
att närma oss företagen framöver för att utveckla samverkan
och kanske titta på om vi behöver vi träffa särskilda avtal eller
ha särskild planering med företagen. Det kanske till och med
är så vi måste återuppliva krisoch krigsviktiga företag som
fanns en gång i tiden. Vi tittar
också på hur Finland och Norge gör. Vi har en hel del samverkan kring totalförsvarsfrågor
och de har intressanta strukturer och processer som vi kanske
kan lära av.
gunno ivansson

Utbildningar i civilt försvar utreds
Vilka behov av utbildning
finns inom krisberedskap
och civilt försvar och hur kan
de tillgodoses?
Det är en av frågeställningarna i en utredning som
MSB genomför.

– Fokus i utredningen är att
titta på strategiska knäckfrågor, hur vi principiellt ska förhålla oss till utbildningar inom
krisberedskap och civilt försvar och skapa ramar för arbetet, säger Petter Nelin, projektledare för utredningen.
Projektgruppen har samlat
in vad MSB tidigare gjort på
området, inriktningar från arbetet med gemensamma grunder. Tidigare utredningar inom området av MSB och dess

föregångare,
men även från
andra utbildare som Försvarshögskolan och Foi, gås
igenom. FörfattningsmäsPetter Nelin
siga förutsättningar och befintlig utbildning
hos MSB och andra utövare har
kartlagts.
– Det finns ganska mycket
utbildning, inte minst på lokal
och regional nivå som vi inte
alltid kommer i kontakt med. Vi
har valt att kasta ut nätet brett
och sedan sorterar vi bort.
Utredningen ska ange princi-

per för när MSB bör erbjuda utbildning, och hur myndigheten

Undersöker brett
”Diskussioner med an
dra aktörer pågår och i
slutänden handlar det
om att skära till vår
pusselbit så den pas
sar in i övriga”
Petter Nelin, MSB

lämpligen stöttar när någon
annan tillhandahåller utbildningen.
– Vi har kommit till analysfasen där vi tittar på hur det fungerar i dag och vad som kan förbättras. Det här är en internutredning som framförallt foku-

serar på hur vi ska arbeta, men
som utgångspunkt har vi alltid
andra aktörers behov. Diskussioner med andra aktörer pågår och i slutänden handlar det
om att skära till vår pusselbit så
den passar in i övriga, säger Petter Nelin.
Projektet har genomfört två
workshopar med kommuner,
landsting, länsstyrelser och andra statliga myndigheter.
– Intresset var mycket bra
och jag upplevde att deltagarna
tyckte det var bra att de fick ge
sin syn.
I våras levererades en

utredning om utbildningar inom
skydd mot olyckor, de utbildningarna ingår inte när man nu
ser över behoven inom krisbe-

redskap och civilt försvar. Men
den utredningen konstaterade
att civilt försvar bör beaktas i
all framtida kursutveckling.
– Frågan om hur civilt försvar
tas in i utbildningar som redan
finns, exempelvis inom skydd
mot olyckor, är mer en fråga för
sakenheterna.
När kan utredningen ge avtryck
i utbildningsbehovet?

– Det är jag kanske fel person
att svara på. Vi ska leverera en
utredning, sen är det upp till
MSB och utbildningsverksamheten hur man vill gå vidare.
21 december ska utredningen vara klar och lämnas då till
Cecilia Looström, avdelningschef för utveckling av beredskap på MSB.
per larsson
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hAlmstad · Under slutet av 1900-talet avfolkades länsstyrel-

sernas försvarsenheter. Nu har höjd beredskap och stöd till Försvarsmakten i rask takt blivit prioriterade uppgifter. Återtagande,
kallar Joakim Rosenqvist det.
– En jättestor uppgift och utmaning. Men vi tar oss an den med
tillförsikt.

Den nya
försvarsresan

Beredskapsfunktionen på länsstyrelsen i
Halland har tio anställda. Joakim Rosenqvist
jobbar till 70 procent med civilt försvar och
civil-militär samverkan. Historiskt är det bemanningsmässigt en bråkdel.
– Kunskapen om höjd beredskap på myndigheten är i dag, sett ur ett brett perspektiv, generellt ganska låg. I sak är det inte så konstigt.
Det har varit stiltje i frågan en längre period
och många av dem som förr jobbade inom området har gått i pension.
– Samtidigt gjordes förr mycket som inte behövs i dag. Totalförsvar i dag ser inte ut som det
gjorde då. Den sakexpertis som behövs finns i
stora delar i huset, även om den är utspridd.
Det är kunskapen om vår roll i totalförsvaret
som måste lyftas, och det är min uppgift, säger
Joakim Rosenqvist, beredskapshandläggare.
När regeringens planeringsanvisningar för
civilt försvar landade på skrivbordet i december var det inte med en tung suck Joakim tog
del av innehållet.
– Äntligen, var min reaktion. I västra Sverige, där vi samarbetar med Västra Götaland,
Värmland, Örebro och inom Militärregional
stab västs (MRV) ansvarsområde började vi
2013 titta på vad som var på gång och bygga
upp vår kunskap. Efter försvarsinriktningspropositionen 2015 började vi titta på stödet
till Försvarsmakten, vad det innebär för civilt
försvar. Men tolkningen var lite öppen till dess
att planeringsanvisningarna kom.
Höjd beredskap har börjat i nkluderas i riskoch sårbarhetsanalyser (RSA) och samhällsviktig verksamhet får översyn. Det är viktiga
delar i arbetet.
– Jag tror mycket av krisberedskapens grunder är fullt användbara även i höjd beredskap.
Det är samma samhällsviktiga verksamheter
som måste fungera vid höjd beredskap som vi
idag har i fredstid. Därför har vi börjat jobba
med RSA även utifrån totalförsvarsperspektivet, vi måste identifiera skillnaderna mellan
fredstida och antagonistiska hot kopplat till
verksamheterna. Den frågan har diskuterats
på länsstyrelseträffar.
När civilt försvar och höjd beredskap åter
prioriteras har Halland som kärnkraftslän för-

Joakim Rosenqvist, beredskapshandläggare
på länsstyrelsen i Halland.
Foto: PER LARSSON

delen av redan etablerade och övade rutiner.
Samtliga 180 anställda har sin beredskapsroll
definierad. Vid övningen Gripen förra året var
60 av dem involverade.
– Såväl arkeologer som miljöhandläggare
deltog. Vi utrymde 200 personer, det kräver
rutiner för mottagningsplatser, kontaminering och boende. För att klara det fordras stort
samarbete med kommuner, regionen, polisen
med flera. Och det finns en samarbetskultur.
Där är vi i framkant och det är en styrka för oss,
vi är vana att gå igång. Vid skogsbranden i Västmanland hade vi folk på plats i staben i Västerås tolv timmar efter att vi larmats, säger Marcus Johansson, kriskommunikatör.
Rutinerna och nätverkenkommer till nytta i
totalförsvarsarbetet. Internt underlättar det
när kunskap om rollen som den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet ska
stärkas.
– Våra medarbetare måste informeras om
vilka hotbilderna är, annars är inriktningen
svår att ta till sig utifrån respektive ansvarsområde. HR, exempelvis, behöver se över om
vi har rätt kompetens bland personalen kopplat till totalförsvaret. Och inledningsvis måste vi också jobba med säkerhetsskyddet. Det
handlar om fysiskt skydd, säkra tekniska system och informationssäkerhet. Har vi inte det
på plats är det svårt att planera då informationen är skyddsvärd, säger Joakim Rosenqvist.

Under regionala kärnkraftsövningen Gripen utrymdes 200 boende i trakterna

Skolning
”Den sakexper
tis som behövs
finns i stora
delar i huset,
även om den är
utspridd. Det är
kunskapen om
vår roll i total
försvaret som
måste lyftas.”
Joakim Rosenqvist
länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsens roll och ansvar vid höjd beredskap är omfattande. Det kan handla om utrymning, gränsövervakning, vägtrafikfrågor,
förfogande av egendom.
– När vi som nu är i början av processen saknas naturligtvis en del kunskap, men vi försöker självklart återta eller bygga upp den igen.
Vi lär oss mycket på vägen samtidigt som det
är väldigt roligt.
Joakim Rosenqvist hade praktik på länsstyrelsen när han läste statsvetenskap. Efter studierna blev han kvar. Engagemanget i totalförsvarsfrågorna är stort, resurserna inte lika
omfattande. Verksamheten bedrivs med krisberedskapsanslag från MSB som täcker Joakims lön och inte så mycket mer.
– Vi har pengar i projektform i dag, vilket gör
det svårt att jobba långsiktigt. Det vore önskvärt med en längre finansieringsmodell.
Kommunerna har vissa pengarfrån centralt
håll för krisberedskapen, bland annat för planering och risk- och sårbarhetsanalyser, för
VMA och för utbildning i krisberedskapssystemet. Ersättning för att aktivt arbeta med
med höjd beredskap har efterlysts av SKL
– SKL anser att kommuner och landsting/
region inte ska göra något innan det finns avtal med staten om ersättning. Det avtal som
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”Kunskapen om höjd
beredskap på myndigheten är i dag, sett ur
ett brett perspektiv,
generellt ganska låg.”
Joakim Rosenqvist, beredskapshandläggare, länsstyrelsen Halland

Fakta

Civilt försvar

Regeringen beslutade i december 2015 att

kring Ringhals, militärt och civilt försvar samverakde under övningen.

finns i dag mellan staten och SKL medför att
vi inte kan involvera dem i arbetet. Samtidigt
sitter kommuner i många fall på de mest detaljerade kunskaperna inom vissa väsentliga områden. Framöver måste vi involvera dem för att
få tillräckligt bra djup inom dessa områden. I
Halland är kommunerna och regionen duktiga
och de vill vara delaktiga utifrån egen förmåga,
därför hoppas vi på en snar lösning.
Tätare är kontakterna med stora sektorsmyndigheter och framförallt andra länsstyrelser och MRV.
– Med de senare pratar vi dagligen. Samarbetet med MRV är alldeles lysande. De är oerhört kunniga och bidrar till att höja vår kompetens.
Hur kan ni främst bidra till försvarsmaktens
operativa förmåga?

– Här och nu är det två delar. Bidra i de fem
utpekade områden där de behöver stöd. Det
handlar också om deltagande i övningar med
uppgift att försvara mot angrepp. Det är viktigt
att delta och förstå vår roll, tror det ger ökad
förståelse för arbetet från båda håll.

Förmågan att hantera kriser ska ge grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. Är ni där?

– Det finns säkert bitar där andra förmågor
behövs för att skydda ett område eller en verk-

Vidgat
”Dagens kris
beredskap har
gett en robus
tare, bredare
förmåga än för
20-30 år sen.”
Joakim Rosenqvist
länsstyrelsen Halland

Foto: LÄNSSTYRELSEN

samhet. Dagens krisberedskap har gett en robustare, bredare förmåga än för 20-30 år sen.
Men vid höjd beredskap kliver starka lagar
in, exempelvis om ransonering. Där finns en
del att titta på. Många av våra samhällsresurser har privatiserats, resurser som behövs vid
höjd beredskap. Hur löser man det? Varje länsstyrelse kan inte springa till Ica eller Apoteket.
Man pratar om att på nationell nivå skapa ramar för detta och sedan ta ner dem till regional
nivå. Där har vi en del utmaningar.

Ni lyfter fram avsaknad av nationell styrning. I vilket avseende?

– Det var en målkonflikt vi beskrev i vår redovisning till departementet avseende resurser. Försvarsmaktens huvudsakliga uppgift är
att skydda landets suveränitet, civilt försvar
har till huvuduppgift att skydda befolkningen. Förr var försvarsmakten självförsörjande i större omfattning och det fanns en tydligare gränsdragning mellan civila och militära resurser samt att resurserna fanns i statlig
ägo. Försvarsmakten idag är starkt beroende
av det civila samhället för att kunna verka fullt
ut. Vi har identifierat ett behov av tydlig styrning kring prioritering av resurser och uppgifter. Annars kan det bli en intressekonflikt när
samma resurs behövs på två håll.
PER LARSSON

myndigheter med särskilt ansvar vid höjd beredskap ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret.

Berörda myndigheter ska redovisa planeringsarbetet till regeringen, första gången var
10 juni i år, därefter med varje årsredovisning.

Vid planeringen är det i nuläget särskilt betydelsefullt att det civila försvarets bidrag till
Försvarsmaktens operativa förmåga tas om
hand, med försvarets behov som utgångspunkt.

Exempel på särskilda behov för det militära försvaret är transport, logistik, livsmedel,
drivmedel, elektricitet, telekommunikation
och sjukvårdsresurser.

I Försvarsmaktens och MSBs rapport om
planeringen för totalförsvaret (”Sverige kommer att möta utmaningarna”) anges att berörda inom det civila försvaret behöver:
l redan i fredstid ha förmåga att möta olika former av öppna och dolda påtryckningar
som kan utövas med olika politiska, psykologiska, ekonomiska och militära medel
l öka förmågan att identifiera och möta underrättelseverksamhet, cyberattacker och informationsoperationer mot landet
l öka förmågan att motstå väpnat angrepp
mot Sverige från kvalificerad motståndare

Hallands prioriteringar

Länsstyrelsen i Halland prioriterar följande
den närmaste tiden:
l kunskapsuppbyggnad om länsstyrelsens
roll i totalförsvaret, realisera totalförsvarets
krav i verksamheten, utveckla länsstyrelsens
organisation under höjd beredskap.
l sektorsanalyser i länet av försvarets särskilda behov av stöd från civila försvaret
l fördjupad kunskap om informationssäkerhet och förankrat säkerhetsskyddsarbete
l bidra till Försvarsmaktens regionala och
nationella förmåga genom deltagande i försvarsplanering och redovisning av tillgängliga resurser
l deltagande i övningar med Försvarsmakten på regional och nationell nivå

Utmaningar
l bygga totalförsvarskunskap
l bevaka hotbild och uppgifter de skapar
l stor mängd författningar, många föråldrade
l säkerhetsskyddet
l utveckla krisberedskap med civilt försvar
som utgångspunkt
l resursfrågan, ekonomi att jobba långsiktigt
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Nyheter

ÖSTERÅKER

På landsbygden är folk vana att klara sig
själva, eller att hjälpa varandra.
Nu organiseras självhjälp i första hjälpen – civil insatsperson (Cip).
– Hoppas vi kan bidra med att förkorta
insatstiden. För mig var det självklart att
gå med, säger Martin Larsson, 52.

Vi befinner oss på Martins gård. Solen skiner och fåglar kvittrar, naturupplevelserna
finns runt knuten. Den kommunala servicen
är avsevärt längre bort.
Till Vingåkers tätort är det knappa två mil,
Katrineholm några kilometer ytterligare. Vid
en olycka kan det vara försent när räddningstjänst eller ambulans anländer.
Västra Sörmlands räddningstjänst (Katrineholm och Vingåker) etablerar Cip i sex områden, närmare 80 privatpersoner har anmält sig
för att vara ett stöd i sin hembygd. I Österåker
bor 800 personer, 18 av dem har blivit Cip och
utbildats.
– Vi fick en bra utbildning, jag tror den gjort
att man klivit över en tröskel och vågar agera
om det behövs. Det vore kul att göra skillnad
vid en olycka, men ännu hellre ser jag att vi aldrig behöver nyttjas, säger Martin Larsson.
Tanken att ta hjälp av civila krafter hade grott

ett tag i huvudet på Roger Larsson, förbundschef i Västra Sörmland. 2014 tillät ekonomin
att starta ett projekt. Per Gustafsson, brandmästare, fick uppgiften på halvtid. Vid årsskiftet blir Cip en del av verksamheten.
– Vi lyssnade när Medelpad berättade om
projektet förstärkt medmänniska och konstaterade att de pratade om samma sak. Jag tog
kontakt med dem och hörde hur de tänkte, säger Per Gustafsson.
Räddningstjänsten ser Ciparna som motsvarande privatpersoner som ingriper när de
bevittnar en olycka. Skillnaden är att Ciparna
uppmärksammas på olyckan via sms.
– Vi tror att frivilliga kan göra en insats. De
har valt att bo på landet men är tacksamma om
vi kan göra något som stärker deras förmåga.
Vi hoppas nå samma nivå av skydd som inne i
stan, fast på ett annat sätt.
Det fanns många frågor i början. Vilken
verksamhet får man starta? Vad får Ciparna
göra? Hur når man invånarna på bästa sätt?
Svaret på den sista frågan var grupper för
grannsamverkan som ibland har möten med
polisen. Räddningstjänsten deltog på ett möte
och fick omgående positiv respons.
– Lokaltidningen skrev om det och då hörde fler av sig. Det är till och med grupper av
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Landsbygden
rycker ut


Civil insatsperson sprider sig.

Martin Larsson är civil insatsperson (Cip) i Österåker på landsbygden i Vingåkers kommun. När pappans liv räddades med hjälp
säkerheten. Nu har Martin utrustats med brandsläckare och lite sjukvårdsutrustning om andra i närområdet behöver hjälp.

Hjälpsugen
”Det vore kul
att göra skill
nad vid en
olycka, men
ännu hellre ser
jag att vi aldrig
behöver nytt
jas.”
Martin Larsson
Cip i Österåker

grannsamverkan inne i Katrineholm som hört
av sig och frågat om de får starta Cip-verksamhet, säger Per Gustafsson.
Principen är att Ciparnafår sms när det skett
en olycka i deras område. Kan de bidra gör de
det. De kvitterar inga larm men kan vid behov
kontakta räddningschef i beredskap.
– Larmet går även på
brandstationen. Syftet är
inte att spara pengar, det här
är en extra service, säger Roger Larsson.
Den utbildning Ciparna fått har bland annat haft
fokus på egen säkerhet. Via
Brandskyddsföreningen
Roger Larsson
Sörmland har Ciparna fått
gruppolycksfallsförsäkring. Brandskyddsföreningen har med stöd av sponsorer också sett
till att utrustning finansierats. För räddningstjänsten är kostnaden arbetstid för att sköta
verksamheten och kommande sms-avtal med
SOS Alarm.
I de fyra områden som startats har räddningstjänsten normalt 20 insatser om året, Ciparna kommer inte överbelastas med sms om
olyckor. Men räddningstjänsten ser fler fördelar med att ha fått kontaktpersoner på landsbygden.

Självhjälpare
” Vi tror att frivilliga
kan göra en insats. ”
Per Gustafsson, brandmästare
Västra Sörmland

– För det första har de enorm lokalkännedom, de har också resurser som traktorer, fyrhjulingar, vattentunnor som kan komma till
nytta, säger Roger Larsson.
Men den största vinsten tror man kanske
ligger på det förebyggande planet. Ökat säkerhetsmedvetande hos Ciparna kan spridas till
grannar och bekanta.
– Våra kontaktpersoner kan bli ansikten
för frågor som rör oss i andra sammanhang,
exempelvis förmedla säkerhetsinformation.
Men det ska ske av intresse. Vitsen med verksamheten är att den är kravlös, säger Per Gustafsson.
Martin Larsson i Österåker k
 onstaterar att
han hade en jämförelsevis hög nivå på egna
säkerheten redan tidigare, men att den ändå
höjts rejält.
– Har frågat mig var jag har mina svaga
punkter, vad jag kan göra bättre.
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Varför slutar tjejer?


– Måste bli bättre på att behålla de som rekryterats
Stövlarna fanns i två storlekar: 42 och 45.
Emma Trobeck har storlek 37, och undrade om hon istället kunde få ta sina gympaskor till rekryteringstestets bana.
Det fick hon inte. Alla skulle ju behandlas lika.

Hon var nyutbildad brandman, ville så gärna ha jobbet och sprang den vinterhalkiga banan i de alldeles för stora stövlarna.
Det gick bra. Hon blev anställd.
Första kvinnan på arbetsplatsen, och den
enda under hennes två år i räddningstjänsten.
Exemplen på att arbetsplatsen inte var mogen för olikhet och förändring blev fler. Varningstriangeln i bilen gick inte att flytta till en
höjd där hon kunde nå den. Hon kunde inte få
bidrag för att köpa en överdel till simträningarnas badshorts; hennes kollegor fick ju enbart byxor av arbetsgivaren.
– Kläder och utrustning kan tyckas vara bagateller, men det blev ganska mycket med tiden. Framförallt när jag alltid möttes av att det
inte gick att förändra, att jag skulle ge mig till
tåls. Min egen osäkerhet växte ju av det.
Emma Trobeck lämnade räddningstjänsten.
Nätverket Jämställd

av en hjärtstartare var det signal till att höja egna
Foto: PER LARSSON

En brandfilt har skaffats, gott om brandvarnare finns det i huset. Men den första
varningen fick Martin för fem-sex år sedan
när hans pappa drabbades av hjärtinfarkt.
– En förbipasserande gav omgående
hjärtkompressioner, höll på till räddningstjänsten kom med hjärtstartare och fick
igång hjärtat. Det räddade livet på honom
och han är nu helt återställd. Efter det skaffade jag en egen hjärtstartare.
Den tänker Martin ha med i ryggsäcken
om han får sms-larm.
Medelåldern är hög p
å

landsbygden, och
det märks även i Cip-grupperna. Där finns
skilda kompetenser som läkare, sjuksköterska, grävmaskinist. En del är pensionärer.
– Jag tror jag är näst yngst i vår grupp.
Men alla kan bidra. Kommer ytterligare en person till larmet har vi ytterligare
en brandsläckare, fler händer och fötter.
Och en del kanske kan stötta chockade, det
handlar om medmänsklighet.
Martin Larsson tror verksamheten stärker en redan solid vi-känsla i bygden.
– Ett skarpt läge vore säkert också bra för
att få ytterligare ett lyft, men det vore i så
fall bra om det endast var ett avskilt uthus
som brann.

Fakta

Cip

Civil insatsperson
(Cip) täcker ett geografiskt avgränsat område i hembygden. Vid
larm om hjärtstopp
eller olycka där tidsaspekten är avgörande
får Cip sms från SOS
Alarm.

Utrustade med varselväst, pulverbrandsläckare och mindre
sjukvårdsutrustning.

Insats vid olycka är
frivillig, inga kontrakt
med kommunen.

Har gruppolycksfallsförsäkring för eget
skydd.

Personerna har
fått åtta timmars utbildning. Fyra timmar brand och räddning, dels med juridiska aspekter och dels
agerande när man är
först vid olycka. Fyra
timmar sjukvård med
fokus på första hjälpen och omhändertagande.

Västra Sörmland
etablerar Cip i sex områden på landsbygden.

Räddningstjänst, NJR,
åker under hösten ut på turné i landet med ett
seminarium som diskuterar varför kvinnor
slutar och hur arbetsmiljön kan bli bättre för
både kvinnor och män.
Räddningstjänstfolk pratar ofta om att för
få kvinnor söker sig till branschen, att det inte finns några att anställa. Anslaget på höstens
seminarier är mer självkritiskt.
– Det börjar växa fram en insikt om att det
inte bara handlar om att rekrytera. Man måste
också bli bättre på att behålla de kvinnor man
har lyckats rekrytera, säger Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef i Räddningstjänsten
Östra Götaland som under 2016 har det administrativa ansvaret för NJR.
Första seminariet hålls i Luleå den 11 oktober.

Den 18 är det Faluns tur. Seminarieturnén avslutas i Kalmar den 25 oktober.
– Vi vill komma ut i landet och nå både de
räddningstjänster som är medlemmar i NJR
och de som ännu inte är det.
Seminarierna är öppna för alla i räddningstjänsten och kostnadsfria. De har rubriken
”Var är brudarna?”
– Rubriken kan upplevas provocerande. Vi

Det har gått tio år sedan Emma Trobeck började i räddningstjänsten. Att gå tillbaka som
brandman på heltid är inte aktuellt. Däremot
funderar hon ibland på att bli deltidare. 

Foto: ANNIKA N LINDQVIST

har inte valt den för att nedvärdera kvinnorna,
utan för att spegla den jargong som finns och
som kan vara ett av flera hinder för kvinnor,
men även för män, i branschen, säger Ulf Lago.
Vid seminarierna medverkar fackförbundet
Byggnads, som tillsammans med Byggcheferna driver den uppmärksammade kampanjen
Stoppa machokulturen. Byggsektorn har brist
på personal, och det har helt enkelt blivit en
överlevnadsfråga att kunna rekrytera och behålla kvinnor.
Vid seminarierna berättar också kvinnor som
är kvar i räddningstjänsten om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö.
Emma Trobeck har ett annat jobb idag och
ska hon söka sig tillbaka till räddningstjänsten så blir det inte på heltid. Men hon funderar ibland på att bli deltidare.
– Visst händer det att jag längtar tillbaka.
Det är så tydligt vad man gör, det saknar jag.
Och när gruppdynamiken funkar är det fantastiskt!
ANNIKA N LINDQVIST

Seminarium om jämställdhet och mångfald

Räddningstjänstpolitiker i Västra Götaland
är inbjudna till ett seminarium om jämställdhet och mångfald i Göteborg 9 november.
Föreläsarna ska berätta både om internt
och externt motstånd mot mångfaldsarbete,
om vad som krävs för att lyckas och vad organisationerna vinner på ökad mångfald.
– För att räddningstjänsterna ska kunna förhindra olyckor på alla områden krävs
det att personalens sammansättning speglar
samhället, säger Lena Brunzell, handläggare

för jämställdhet och mångfald på MSB.
MSB arrangerar seminariet tillsammans
med Räddningstjänsten Storgöteborg och
SKL.
Det här blir MSB:s fjärde regionala jämställdhetsseminarium med förtroendevalda
som den huvudsakliga målgruppen.
– Ytterst är det ju politiker som styr. Jämställdhet och mångfald behöver bli självklara mål i räddningstjänsten liksom i resten av
samhället.
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Fip – resurs och tuff roll
Hur är det att tjänstgöra
som en Fip-resurs?
Efter att ha gått igenom
tolv olycksutredningar med
koppling till Fip (första insatsperson) i någon form,
noteras att det finns områden som bör beaktas mer
framöver.

Utredningsmaterialet är inkommet till MSB från räddningstjänsterna i Södra Älvsborg, Västra Blekinge, Värnamo, Falköping, Eskilstuna, Halmstad och Brandkåren
Attunda. Utredningarna berör olika typhändelser såsom
bränder, trafikolyckor, drunkningar och IVPA-uppdrag (i
väntan på ambulans).
Området berörs på lite olika
sätt, men gemensamt för alla är
att Fip tycks vara en verkningsfull och effektiv funktion, som
många gånger ger önskad effekt
på händelseförloppet.
Det påfallandeär den stora an-

spänning och påfrestning som
den enskilde i rollen faktiskt
utsätts för.
Det tycks viktigt att föra ett

resonemang kring vilka uppdrag som är lämpade för ensamarbete, liksom den utbildning, kompetens och erfarenhet vederbörande i rollen faktiskt måste ha. Detta för att på
ett professionellt, säkert och effektivt sätt axla de ibland mycket svåra situationer Fip-arna
ställs inför.
Att tidigt helt ensam förstå ett
larm, göra rimliga bedömningar, köra utryckning, kommunicera på radio, göra riskbedömning, besluta sig för lämplig åtgärd, arbetsleda sig själv
och ibland andra frivilliga som
redan är igång, kräver ett stort
mått av individuell kapacitet
och lämplighet.
Att möta drabbade, deras anhöriga och allmänheten som
redan finns på plats och som
också förväntar sig professionellt arbete då räddningstjänsten kommer dit.
Det är inte så enkelt som att
bara åka på larm och vidta någon åtgärd i syfte att bromsa eller häva ett olycksförlopp, även
om det i sig är bra.
Vid en insats under en villa-

brand i Södra Älvsborgs 2015
agerade Fip på ett tydligt och
bra sätt, kom fyra minuter före
huvudstyrkan och gjorde släckinsats med två släckgranater.
Trots detta utsattes Fip för en
enorm press från fastighetsägaren som hela tiden undrade
var huvudstyrkan var och när
den egentliga insatsen skulle
påbörjas.
Vid en annan insats i Södra Älvsborg 2015 larmades Fip
ut på ett IVPA-ärende i tron av
att det rörde sig om en blödning
från halsen och att det troligen
handlade om ett åderbråck på
matstrupen med invärtes blödning. Det var vad som framgick
av larminformationen.
Vid framkomst visade det sig
vara en svårt knivskuren person och gärningsmannen fanns
kvar på platsen. Insatsen komplicerades av att det samtidigt
pågick en insats vid en trafik
olycka några kilometer från
platsen, vilket medförde att
ingen polis kom till platsen förrän 16 minuter efter Fip.
MATTIAS SJÖSTRÖM

Fakta

Fip

Första insatsperson (Fip)
innebär att en brandman, ofta
befäl, har beredskap och tillgång
till ett mindre utryckningsfordon
hela dygnet.

Fip kan köra direkt till olycksplatsen utan att åka via sin
brandstation och därför vara på
plats snabbare.

Syftet är att snabbare kunna

göra de första viktiga åtgärderna
på skadeplatsen.

Arbetsmiljöföreskrift

Ur arbetsmiljöföreskrift, ensamarbete (AFS 1982:3) paragraf 1:
Dessa föreskrifter gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk
eller social isolering från andra
människor (ensamarbete).
Med fysisk isolering avses en

situation där den som utför arbetet inte på arbetsplatsen kan
få kontakt med andra människor
utan att använda ett tekniskt
kommunikationshjälpmedel.
Med social isolering avses en situation där den som utför arbetet befinner sig bland andra
människor, men där förhållandena är sådana att han inte kan
räkna med deras hjälp i en kritisk
situation.

I Surahammar började man praktisera dubbel förstainsatsperson.
Det gör att räddningstjänsten snabbt har två personer på skadeplats. Övriga i styrkan hämtar släckbilen på stationen.

Foto: Per Larsson

Viktigt tänka på
agerande och regler

Gemensamt för många av
olycksutredningarna är att det
är bra att använda sig av Fip.
Men i flera av olycksutredningarna pekar utredarna på
situationer som en Fip kan
ställas inför och som kan vara
oerhört påfrestande.
Många Fipar är dessutom
deltidsanställda med en begränsad möjlighet till såväl utbildning, övning och inte minst
erfarenhet i att arbeta själv under stressiga och pressade förhållanden.
I någon rapport berörs även
att man kanske ska åka två per-

soner vid vissa händelser.
Det är därför extra viktigt
att framöver verkligen beakta denna mycket speciella roll
och de regler som gäller för
ensamarbete, exempelvis i arbetsmiljöföreskrifterna (AFS).
Det gäller såväl vid utryckningskörning, framkomst och
riskbedömning till agerande
på platsen och inte minst uppföljning efter genomförd insats.
Områden som bedöms vara extra viktiga är utbildning i
rollen, erfarenhet från utryckning, och personlig lämplighet.

Stor explosion – gasolflaska i källare läckte
På kvällen den 4 juli 2015 inträffade en kraftig explosion i ett flerbostadshus i
centrala Arboga.

Det var strax efter halv sju en
lördagskväll som boende i huset hörde en kraftig explosion
och i efterhand beskrev det
som ”en dov men mycket hög
smäll” och ”jag trodde det var
en bomb”.
Explosionen medförde omfattande materiella skador
samt lindriga skärskador på fyra personer.
Från explosionen i källaren
fortplantade sig tryckvågen både vertikalt och horisontellt i
byggnaden så att väggar, bjäl-

klag, dörrar och fönster skadades i stor omfattning. Byggnadsdelar och glas spreds även
utanför byggnaden. En garageport flög över 40 meter.

den krossades. Skadorna var så
omfattande att byggnaden inte kunde användas för boende
eller annan verksamhet innan
den reparerats.

En genomgång a
 v byggnaden
visade att vissa delar av bjälk
laget förskjutits upp till 30 centimeter uppåt i ovanliggande lokal och att pålar troligen
var knäckta. Det fanns kraftiga
sprickskador och deformeringar i bärande betongbjälklag.
Flera innerväggar i källarplanet raserades helt eller delvis. Kontorsutrymmen ovanför förrådet totalförstördes
och merparten av fönster och
invändiga glaspartier i byggna-

Den troliga orsaken till

explosionen var ett läckage från en
av gasolflaskorna som förvarades i förrådet. Enligt polisen
har någon varit i förrådet cirka 14 dagar innan explosionen
och då troligen kommit åt en av
ventilerna som öppnats lite.
När en brännbar blandning
av läckande gas och luft uppstod skedde en antändning
när termostaten startade på en
frysbox i förrådet. Det fanns tre
P11 gasolflaskor i källarförrå-

det och en av dem var i det närmaste tom när den undersöktes efter explosionen. Flaskorna har troligen använts till tre
terrassvärmare som också förvarades i förrådet.
Flaskorna var i övrigt hela. Enligt utredaren fanns det
ingen risk att flaskorna skulle
rämna eftersom förloppet vid
explosionen var så snabbt och
ingen uppvärmning hann ske
av de andra flaskorna.
Det är inte fastställt när

flaskorna placerades i förrådet och
av vem, men vid en tillsyn på en
pizzeria något år innan påpekade räddningstjänsten att det
inte fanns något tillstånd för

hantering av brandfarlig vara
och att den inte fick förvaras
inne i restaurangen.
Verksamhetsutövaren förklarade att man inte skulle använda terrassvärmarna mer
och vid det uppföljande återbesöket var flaskorna borta.
Med tanke på kraften i explosionen är det ett under att personskadorna inte blev mer allvarliga. Det är av största vikt att
ha respekt för betydelsen av att
hantera gasol på rätt sätt. Det
är också viktigt att nå ut med
information om detta. Utredaren gör också reflektioner om
insatsens genomförande och
de återfinns i utredningen.
ANNA ANDERSSON CARLIN
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Många
bränder i
hoverboards

l

Sårbarhetskarta från länsstyrelsen i Stockholms län. Byggnadens läge på grundvattentäkten markeras av den vita pricken.
Till vänster beskrivning av symboler och
markeringar i sårbarhetskartan.

Ingen koll på miljön
Grundvattentäkt

upptäcktes sent vid brand

En natt i mars 2015 larmades
Upplands Väsbys och Sollentunas styrkor ut på ett larm om
brand i byggnad.
Byggnaden utgjordes av 16
sammanbyggda arbetsbaracker i två plan.
En större kraftledning som
passerade invid byggnaden
uppmärksammades av räddningstjänsten.
Men att huset stod i ett vattenskyddsområde var det ingen som la märke till. Vare sig
personal ute på brandplatsen

eller inne i Storstockholms ledningscentral.
Branden släcktes genom utoch invändig släckinsats samt
med hjälp av skärsläckare. Styrkor från Järfälla och Knivsta
kallades in som förstärkning.
Sammantaget bedöms omkring
15 kubikmeter vatten använts
under insatsen. Under natten
involverades även en restvärdesledare i händelsen.
Först på morgonen i samband med skiftbyte av yttre befäl noterades att byggnaden är

belägen på en grundvattentäkt.
Kontakt togs då med Miljö- och
hälsoskyddsenheten vid Sollentuna kommun som också
kom ut till platsen.
Vare sig räddningstjänsten
eller restvärdesledaren hade
vidtagit några faktiska åtgärder
med hänsyn till grundvattentäkten. Kontakt togs då med
en miljörestvärdesledare. Det
konstaterades att om en skada
redan är skedd, är det försent
att vidta några mer omfattande
åtgärder.

Byggnaden står kvar efter
branden, men kommer att rivas. Den har värderats till 1,6
miljoner kronor av försäkringsbolaget. De två lastbilar som
skyddades genom släckinsatsen var värderade till cirka 1,5
miljoner kronor vardera.
Att sätta ett ekonomiskt värde på en vattentäkt är inte lätt.
Men värdefull är den, det råder
det ingen tvekan om.
Mattias Sjöström

Sällan åtgärder för skydd av vattentäkt
Hur hanterar räddningstjänsten egentligen bränder
i och i anslutning till grundvattentäkter? Vilken förmåga har räddningstjänsten?

Det var utgångspunkten för
utredarna Robert Nilsson och
Patrik Asp vid Attunda brandkår samt Louise Jansson vid
Norrvattnet efter branden i
Sollentuna.
I en omfattande insatsutredning berörs flera intressanta
områden kopplat till miljö. Utredningen berör vattentäkter,
släckvatten, skumanvändning,
gifter i släckvatten, uppsamling och transport av förorenat
släckvatten, rening av gifter i
släckvatten och beslutsstödsfunktioner med mera.
Utredningen mynnar ut i ett
antal avvikelser samt rekommenderade åtgärder för såväl räddningstjänsten som enskilda kommuner, vattenbolag, restvärdesräddningen och
MSB.

Centralt för utredningen är
att räddningstjänsten relativt
ofta är ute på bränder där byggnaden eller fordonet befinner
sig i eller i anslutning till ett vattenskyddsområde.
Relativt sällan t as de erforder-

liga kontakter som behövs med
berörda aktörer, såsom miljökontor, vattenbolag och miljörestvärdesledare.
Ännu mer sällan vidtas någon mer aktiv åtgärd, exempelvis hänsyn till miljön, vattenskyddsområdet vid upprättande av mål med insats, taktisk
plan och metodval.

Det här bör räddningstjänsten fundera över:


Släcka, med vilken typ av
släckmedel och hur?

Inte släcka, vad händer då?

Samla ihop och omhänderta
släckmedel?

Vilka resurser och vilken förmåga har vi att göra detta idag?

Att göra detta samtidigt som
en pågående brand?
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Hur mycket släckvatten har
vi använt?
För att räddningstjänsten
överhuvudtaget ska kunna agera, måste de känna till att de är
i ett vattenskyddsområde. Utredningen belyser vikten av
digitalt kartstöd både på Storstockholms räddningscentral
liksom i de mobila ledningsoch insatsstöd som befäl har att
nyttja ute på brandplats.
Ökad kunskap och kompetens för egen räddningspersonal kan nås genom riktade insatser, främst till befäl på olika
nivåer. Egen resurs och förmåga att hantera släckvatten är det
nog många räddningstjänster
runt om i landet som inte har.
Utredningen lyfter fram d
 et
samarbete som skett mellan
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) och
MSB. Vid deltidsstationen i
Viskafors har man under en
längre tid arbetat med att hantera släckvatten.

Idag finns en bil och en släpkärra avsedd för detta ändamål.
Fordonet har flera pumpar,
materiel för att kunna dämma
upp, kar för uppsamling, samt
brunnsmattor och presenningar i olika storlek.
Deltidsstationen haravtal med

slamsugningsföretag som ofta
larmas ut till brandplats. Initialt kan 36 kubikmeter släckvatten pumpas, det finns även extra bassänger på stationen som
kan hämtas ut.
En normal utryckning för
denna enhet genomförs med
ett befäl och tre brandmän. När
allt är uppbyggt klaras driften
med två brandmän. Enheten
sköter själv kontakten med inre befäl i organisationen samt
de kontakter som behöver tas
med exempelvis miljökontoret.
På så sätt avlastar man räddningsledaren på brandplatsen.
MATTIAS SJÖSTRÖM

MSB har den senaste tiden fått in flera rapporter
om bränder i så kallade
hoverboards (eldrivna
balansbrädor).

I nuläget är minst tolv incidenter de senaste två månaderna kända.
Det rapporteras också regelbundet om detta i media
och från andra länder kommer rapporter om att tillverkare dragit tillbaka produkter.
De flesta bränderna har
inträffat i samband med
laddning och det finns anledning att lämna några rekommendationer i samband
med detta.
Vid laddning är det mycket viktigt att batterierna endast laddas så länge som tillverkaren rekommenderar
och laddning bör ske under
övervakning.
Det är också viktigt att
bränslecellerna är hela och
att man bara laddar dem
med avsedd utrustning.
Rapportera gärna incidenter till MSB (e-post
olycksutredning@msb.se)
eller Elsäkerhetsverket som
samverkar kring händelserna och eventuella åtgärder.
Uppenbara produktbrister kan även rapporteras till
Arbetsmiljöverket (formulär ”Anmälan av farliga produkter) på www.av.se
ANNA ANDERSSON CARLIN

Erfarenheter
Anna Andersson Carlin och
Mattias Sjöström medverkar
under Erfarenheter med sammanfattningar av olycksundersökningar inskickade till
MSB, samt egna arbeten. De
tar gärna emot synpunkter
och tips.
Du kan även kontakta MSB
på e-post: olycksutredning@
msb.se
Undersökningarna på nätet:
www.msb.se/olycksundersokningar/kommuner

Kontakt
Anna Andersson
Carlin
anna.carlin@rsyd.se

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@
halmstad.se

24

Platsannonser

september 2016

Tjugofyra7 · #31

Bygger för ras och skred
Sandö

får unikt område för att öva naturolyckor
Högbergets ras- och skredområde utanför Kramfors
står snart färdigt för att ta
emot övningar.
Sedan förra året har MSB
Sandö byggt upp ett unikt
område för både kompletta övningar och utbildning
av metod- och momentkaraktär.

– I Sverige finns ingen liknande övningsanläggning och
troligtvis finns ingen motsvarighet i något europeiskt land
heller, säger projektledaren
Fredrik Skeppermo inför invigningen den 17 oktober.
Två mil uppströms Ångermanälven, sett från MSB
Sandö, ligger Högbergets övningsområde, som nu fått liv
genom satsningen på ett rasoch skredområde.
De senaste åren har området,
där MSB arrenderar 70 hektar
mark av Kramfors kommun,
främst använts för ammunitions- och minröjningsutbildningar.
– Högberget togs i drift för
större oljebränder och skarpa
kemövningar, men i takt med
att övningsbehoven förändrats
har den typen av övningar upphört, berättar Hans Skoglund,
enhetschef för teknik och service, när vi närmar oss skogsgläntan med det nya övningsområdet.

delvis sluttande terräng. Fordon, tankbilar och delar av huskroppar utspridda i terrängen.
– I en första fas har vi byggt
upp en miljö för skredövningar
och vi tittar redan på kommande utbyggnad som blir mer anpassad till komplex rasproblematik. Nästa steg är att bygga
ett mindre kvarter med ett delvis kollapsat betonghus, säger
Fredrik Skeppermo.
Han tog över rollen som projektledare när MSB-veteranen
Curt Näslund, som varit pådrivande för det nya övningsområdet, blev pensionär i somras.
– Högberget har stora, öppna
ytor med bra vägar in i området för att bygga ledningsplatser och boendecamper. Vi har
också ett mycket bra samarbete
med kommunen som markägare som underlättar utvecklingsplaner för området.
Runt 500 000 kronor har första etappen kostat.

Fredrik Skeppermo ser Högbergets nya område för ras- och skredövningar som ett sätt att möta de krav som klimatförändringarna ställer.
Foto: Fredrik Mårtensson

En hektar stort i

Fredrik Skeppermo och Hans Skoglund, MSB Sandö.

Foto: Fredrik Mårtensson

– I området ska alla tänkbara risker och scenarion finnas som är förenat med ras
och skred. Allt från infrastruktur som elektricitet, vatten, avlopp och gas till att hantera förstörda byggnader och skadade
människor både under och över
marknivå, säger Skeppermo.
– Tanken är att kunna öva alla moment i en hel insats från
utlarmning till första framkomst, riskbedömningar, räddningsarbete, lednings- och
stabsarbete, myndighetskontakter och så vidare. Men det
finns även möjligheter till metod- och momentövningar och
då kan det exempelvis handla

om att öva med olika verktyg,
sökutrustning eller räddning
med hund. Rena bedömningsoch kaderövningar är också ett
alternativ.
Redan under våren testades

det nya området av SMO-elever vid MSB Sandö. Under hösten är en pilotutbildning för
räddningstjänsten inplanerad.
Fredrik Skeppermo påpekar
att ras- och skredproblematik getts ökad prioritet av MSB
sedan skredolyckan vid E6:an
i Småröd 2006 och att behovet
av att öva naturolyckor ökar
som en konsekvens av klimatförändringarna.

– Vi ser ett behov för både
egen utbildningsverksamhet
och räddningstjänsten, främst
de delar av landet med landyta
som är känslig för ras och skred
som Höga kusten och Klarälvdalen med flera platser. Men vi
ser även den svenska sök- och
räddningsstyrkan (Swift-Usar)
och utländska aktörer som
tänkbara nyttjare av Högberget, säger Fredrik Skeppermo.
Högbergets vidsträckta
skogsarealer gör också området lämpligt för simulering av
skogsbränder och GIS-övningar, tillägger Fredrik Skeppermo.
Ett exempel är att MSB
Sandö tittat på möjligheten att

dämma upp bäckar som rinner
genom Högberget för att kunna
öva översvämningar.
Fredrik Mårtensson

Fakta

SGU, Sveriges geologiska undersökning, beräknar att omkring
fem procent av Sveriges landyta
består av ler- och siltjord och att
främst lerjord kan orsaka skred.

Den årliga kostnaden för naturolyckor i Sverige beräknas till
runt 200 miljoner kronor.

Problemen med ras och skred
förväntas öka som en konsekvens av klimatförändringarna
med periodvis ökad nederbörd
och mer varierade grundvattennivåer.

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som
svarar för räddningstjänsten i kommunerna
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg,
Lindesberg, Nora och Örebro.

Nerikes Brandkår söker flera

Brandmän

för tillsvidareanställning

Läs om tjänsterna på www.nerikesbrandkar.se/jobb
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Forskning om
bostadsbränder
redovisas

Tre forskningsprojekt kring
bostads- och dödsbränder har
kommit halvvägs.
Forskarna redovisar resultaten så här långt på ett seminarium i Malmö 25 oktober.
Som en del i den nationella
strategin mot bostadsbränder
gjordes 2014 en forskningssatsning på bränder i bostadsmiljö. I satsningen, som omfattar 23 miljoner kronor och
löper över fem år, ingår tre
projekt.
De tre projekten är:

Analys av brandsäkerhetens
fysiska bestämningsfaktorer
och tekniska åtgärder som stöd
till nollvisionen (Petra Andersson, SP).

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder
(Ragnar Andersson, Karlstads
universitet).

Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader
och brandsäkerhetsarbete i
den socialt fragmenterade staden (Per-Olof Hallin, Malmö
högskola).
Seminariet på Malmö högskola är gratis, anmälan kan
göras på www.brandforsk .se

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Vi söker fler modiga kollegor

söker

Operativ chef
Läs mer på:
www.mittbohuslan.se – lediga tjänster

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbets
givare med 8 500 medarbetare. Vi gör skillnad varje
dag genom att fokusera på goda, hållbara möten med
invånare, brukare och kunder.

Trygghet – Säkerhet – Omtanke

Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen söker

Brandmän
Ansök senast den 11 oktober 2016

Mitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner. Här bor 47 000 invånare. Från Stockholm
till Hudiksvall med snabbtåg är restiden 2,5 timmar och både
Sundsvall och Gävle ligger inom ca en timmes restid med tåg.

NORRHÄLSINGE RÄDDNINGSTJÄNST SÖKER:

Brandingenjör
Kontakt: Anders Zetterlund 0650-380 02
Ansök via
www.hudiksvall.se/ledigajobb
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Vi söker brandmän till vår huvudbrandstation
i Eskilstuna som vill utvecklas inom hela området Skydd Mot Olyckor. Tjänsten kommer
att ge en bred och bra grund för utveckling
inom vår organisation. Vi söker dig som vill
ha en tillsvidaretjänst eller dig som vill arbeta
visstid sommaren 2017.

Välkommen att söka jobb hos oss!
eskilstuna.se/ledigajobb
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Följ oss på webben: www.tjugofyra7.se

Räddningstjänsten
Smedjebacken

Publikationer att ladda ner
En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012-2015
Sammanställning och syntes av
14 scenarioanalyser som genomförts som en del av den nationella risk- och förmågebedömningen. Rapporten redovisar en
övergripande sammanställning
av olika typer av risker som Sverige står inför och som kan leda
till allvarliga konsekvenser för
svenska skyddsvärden.
Utvärdering av Trollhättans
stads hantering av attacken
på Kronan 2015
En maskerad gärningsman gick
till attack med ett svärd mot flera personer på Kronan i Trollhättan. MSB har egenomfört en utvärdering av Trollhättans stads
hantering av händelsen för att
hjälpa och återställa drabbad
verksamhet.
Aktiv mot brand: manual 2016
Manualen är ett stöd för att organisera och genomföra aktiviteter inom områdena individanpassat brandskydd, riktade
kommunikationsinsatser och
kampanj. Ger övergripande målsättningar, förslag på verktyg och
målgrupper. Material till kampanjen presenteras också.

Så laddar du ner
Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.

rib.msb.se – klicka på bibliotek. Sök på titel.

msb.se/produkter och
tjänster/publikationer – sök
på titel.

Tryckt publikation
– kan även laddas ner
Ukraina och informationskriget: journalistik mellan
ideal och självcensur
Konflikten mellan Ryssland och
Ukraina har beskrivits som ett
”informationskrig”. Beskrivningen av vad som egentligen hände
skiljer sig beroende på vilken sida som står bakom berättelsen.
Medieforskare i fyra länder analyserar hur konflikten beskrivs i
ledande medier. Forskarna kommer från Ukraina, Ryssland, Polen och Sverige.
I resultatet framträder mediebilder som till stor del sluter upp
bakom de politiska/militära eliterna och lämnar dem som vill
kunna se flera perspektiv i sticket. Konflikten pågår också i medierna med ett ständigt flöde av
desinformation och propaganda.
Best nr: MSB1005 - juni 2016.
Så beställer du:
E-post:
publikationsservice@msb.se
Postadress:
MSB publikationsservice,
L 124, 651 81 Karlstad.
Ange beställningsnummer samt
din adress.
Det går också att beställa eller
ladda ner via www.msb.se
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söker

Stf Räddningschef
VI SÖKER

BEREDSKAPSDIREKTÖR
(ref.nr: 112-6157-2016)
Mer information om tjänsten finns på vår webbplats
www.lansstyrelsen.se/jonkoping eller www.offentligajobb.se

Räddningstjänsten
Skåne Nordväst
söker enhetschef för
insatsförberedande
enheten
Läs mer på rsnv.se

Du som är brandingenjör med RUB eller brandbefäl som genomgått Räddningsledning B samt Tillsyn B och vill vara med att
utveckla räddningstjänsten – välkommen att bli vår nya kollega.
Du kommer att få jobba med varierande arbetsuppgifter som t ex:
tillsyn, utbildning intern och extern, personalfrågor, beredskap
RCB.
Nyfiken på jobbet, kontakta Räddningschef
Mats Carlsson Byström på telefon 0240 - 66 03 81
läs mer på:
http://www.smedjebacken.se/sakerhetkris/raddningstjansten

Mitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner. Här bor 47 000 invånare. Från Stockholm
till Hudiksvall med snabbtåg är restiden 2,5 timmar och både
Sundsvall och Gävle ligger inom ca en timmes restid med tåg.

NORRHÄLSINGE RÄDDNINGSTJÄNST SÖKER:

Brandman
Kontakt: Anders Zetterlund 0650-380 02
Ansök via
www.hudiksvall.se/ledigajobb

Har vi en
framtid ihop?
Nu anställer vi brandmän för sommarvikariat
Läs mer på www.sbff.se/jobb-och-karriar
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Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som
svarar för räddningstjänsten i kommunerna
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg,
Lindesberg, Nora och Örebro.

Annonsera i Tjugofyra7

Nerikes Brandkår söker en

Nästa nummer: Nr 32 kommer ut 13 december.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast
24 november, färdigt manus senast 1 december.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid
2), i första hand Per Larsson.

Brandingenjör

Ska ni rekrytera personal inom området
samhällsskydd och beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.
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Fakta om annonsering
Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram enligt följande: antal
spalter x höjd i millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42,2 mm; 2 spalter 88,4
mm;
3 spalter 134,6 mm; 4 spalter 180,8 mm; 5 spalter 227 mm.
Max höjd är 292 mm.

till räddningsavdelningen

I tjänsten ingår räddningschefsberedskap

Läs om tjänsten på www.nerikesbrandkar.se/jobb

Södertörns
brandförsvarsförbund
Vi söker

BRANDINGENJÖRER

söker

Insatsledare
Välkommen med en ansökan att arbeta som insatsledare på
en trivsam arbetsplats där man kan få verka på flera olika
områden inom räddningstjänsten.
Läs mer på vår hemsida: www.alivar.se

- du kommer att arbeta både operativt i
ledningsroll och med förebyggande uppgifter.
Din ansökan vill vi ha senast den 12 oktober.
Läs mer på sbff.se/jobb-och-karriar.
Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och stävar efter att
skapa en arbetsplats där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Vår vision - skapa säkerhet, trygghet och förtroende

Vi söker dig!
Är du en engagerad medarbetare och vill bo i
vackra Jämtland? Då har du chansen nu!

VI SÖKER:

Brandman heltid

Vi söker Brandinspektör/Brandingenjör till
Räddningstjänsten Jämtland.

till Insatsavdelningen för anställning under 2017

Mer information om tjänsten och
förbundet finns på vår webbplats.
Ansök senast 16 oktober 2016.

Brandingenjör

till Enheten för samhällsplanering

Samordnare av operativa
insatsförberedelser
till Avdelningen för operativ ledning

Brandingenjör

till Avdelningen för operativ ledning, med ansvar
att driva metodutveckling samt risk- och sårbarhetsanalyser
Mer information:
www.rsgbg.se/Om-oss/Lediga-tjanster/

www.räddningstjänstenjämtland.se
2016-08-29

Storstockholms brandförsvar
är ett kommunalförbund
som ansvarar för räddningstjänsten i tio kommuner:
Danderyd, Lidingö, Solna,
Stockholm, Sundbyberg,
Täby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö och Österåker.

söker

Brandmän
för sommarvikariat 2017
Storstockholms brandförsvar är Sveriges största brandförsvar.
Vårt uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och
vistas i våra medlemskommuner.

Vi söker dig som vill vara med
och utveckla en räddningstjänst
som skapar trygghet säkerhet och
omtanke för våra invånare.

Läs mer på vår webbplats: www.storstockholm.brand.se
RESPEKT PÅLITLIGHET ÖPPENHET PROFESSIONALITET

nr 31 # september 2016
Tidning utgiven av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap

Posttidning B
Returadress:
L 255
651 81 Karlstad
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Nils Holgerssongården ödelades vid branden 2004. Även Västra Vemmenhögs kyrka brann vid samma tillfälle. David Widlund anser det är extremt hög sannolikhet för att
Gryningspyromanen är inblandad i bränderna.
Foto: PATRICK PERSSON

”Rättsväsendet lyckats dåligt”

Ger
 ut andra boken om Gryningspyromanen
I oktober ger han ut den andra boken
om Gryningspyromanen.
– Han är fälld för tre bränder, men
misstänkt för över 100. Då tycker jag
svenskt rättsväsende lyckats dåligt,
säger David Widlund.

De få fällande domarna är en orsak till
att David Widlund dykt djupare i pyromanens förehavanden.
– Det väcker frågan om vad som gjorts
fel och vad som kan göras i stället. Om
man inte lyckas måste man försöka finna nya vägar. Och vi har tittat på sannolikhetsberäkningar som använts och lett
till fällande domar i Danmark.
Gryningspyromanen fälldes senaste
gången 2012 för en brand i Ystad och
blev frigiven i våras. Han ska själv ha
hävdat att han anlagt runt 200 bränder.
Den första boken som Widlund skrev
tillsammans med Jörgen Pettersson
kom ut 2012 och beskrev framförallt historien kring bränderna.
Den nya boken, ”Gryningspyromanen, en berättelse om hämnd”, har Widlund skrivit tillsammans med frilansjournalisten Monica Walldén. Förutom
att fördjupa sig i några av bränderna och
de få fällande domarna, beskrivs också
vad som formade pyromanen, den andra anledningen till att Widlund ville

David Widlund och Monica Walldén.

gräva djupare. De två första kapitlen berättar om utanförskap, en uppväxt präglad av misshandel i hemmet och mobbning i skolan.
– Jag har fått djupare kontakt med
familjemedlemmar, känt att de litat på
mig och en mer detaljerad bild av uppväxten och vad som skapade ett behov av
hämnd har växt fram.
Men det stora arbetethar varit en dju-

pare kartläggning av några bränder och
varför man inte lyckats fälla mordbrännaren, samt diskussioner kring alternativa vägar till fällande dom.
Framför allt är det bränderna i kyrkan i Västra Vemmenhög och närliggande Nils Holgerssongården, de brann
samma natt, som Widlund tittat närmare på. Ulf Borgström fälldes för bränderna i tingsrätten, men friades i hovrätten.
– Det borde ha funnits bevis nog att

döma. Man har också missat tänkbara bevis, spår som kunde jämförts med
hans kläder och som skulle kunnat leda
till fällande dom. Men Nationellt forensiskt centrum (NFC) har inte ens fått i
uppdrag att jämföra spåren. Möjligheten finns med dagens DNA-teknik, sen
kan vi inte veta om det skulle ge träff.
Och brottet är inte preskriberat. Tiden
är 25 år för grov mordbrand, bränderna
inträffade 2004.
Vid många bränderdär

Gryningspyroman varit misstänkt har han varit synlig
på platserna vid tidpunkter kring bränderna, men i slutändan har man inte ansett sig ha tillräckliga bevis.
– Det är ungefär som att få sju rätt på
lotto. Visst, det kan inträffa en gång i livet, men inte 30 gånger.
Det har lett in på sannolikhetsberäkningar och samarbete med Lunds universitet där professorer och forskare har
medverkat, berättar Widlund.
– Vi har kanske 100 bränder med i vår
beräkning, några beräkningar är helt
klara. För branden i Västra Vemmenhög är sannolikheten extremt hög, det
är nästan löjligt att tro att han inte skulle vara inblandad. En professor i juridik
skriver på en ny lärobok där sannolikhetsberäkningar finns med. Det här är
helt nytt i Sverige och kommer säkert ta

flera år innan det slår igenom. Viktigt är
att tidigare domar och bränder han varit misstänkt för ligger till last om han på
nytt blir åtalad, så har inte skett tidigare.
David Widlund berättar o
 m ett fall i
Danmark där en pyroman var misstänkt
för nio bränder och fälldes för åtta, just
med stöd av sannolikhetsberäkningar.
– Beräkningarna där sa att sannolikheten för att personen inte var inblandad var 1 på 100 miljarder. När vi inte
lyckas få fram fällande domar i Sverige på grund av brist på helt tydliga bevis trots att det är uppenbart, då bör vi
kanske tänka utanför boxen och använda sannolikhetsberäkningar.
David Widlund ser också brister i polisens utredningsarbete.
– När tre-fem procent av alla anlagda
bränder klaras upp är det för dåligt. Poliser kan inte vara experter på allt, då bör
de kanske ta hjälp av experter på exempelvis bränder eller el när de områdena
är involverade.
”Gryningspyromanen, en berättelse om hämnd” ges ut av Hoi förlag och
betecknas som en dokumentär. David
Widlund har stått för sakkompetens
och all research, Monica Walldén för
skrivandet.
PER LARSSON

