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Balansen mellan
vardagsolyckor
och kriser viktig
Räddningsverket har sedan lång tid hävdat
att en myndighet är rätt väg för att utveckla
säkerhets- och beredskapsarbetet. Vi har hela
tiden varit övertygade om att den centrala
nivån därigenom får bättre förutsättningar
att samlat hantera olyckor och extraordinära
händelser, som leder till svåra kriser. Hoten
och riskerna förändras ständigt och därför
måste också systemen och formerna utvecklas
och förnyas för att hantera hoten och riskerna.
Vi har starkt pläderat för ett system som har
helheten i fokus, från olyckor som händer ofta
och drabbar enskilda till hot och händelser
som inträffar sällan men berör stora delar av
befolkningen.
Propositionen har sin tyngdpunkt på kriser
och krisberedskap vilket säkert beror på att
det främst är på det området som bristerna
konstaterats.
Det är av största vikt att arbetet med att förbereda och genomföra bildandet av den nya
myndigheten präglas av en balans mellan vardagsolyckor och kriser. Regeringen betonar i
propositionen att samhällets krisberedskap
skapas i den dagliga verksamheten hos alla
aktörer som har en roll i systemet.
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Den nya myndigheten ska starta sin verksamhet den 1 januari 2009. Nu gäller det för
oss alla som är inblandade i denna process att
medverka till att skapa en effektiv myndighet
så att den kan bli en sammanhållande, stödjande och pådrivande kraft. Regeringen har
valt att placera bland annat verksledningen i
Stockholmsområdet, främst för att underlätta
kontakt med Regeringskansliet och övriga aktörer under kris. Samtidigt sägs att verksamheten i myndigheten ska vara koncentrerad
till Karlstad. De myndigheter som läggs ner
vid nästa årsskifte måste prestigelöst ge organisationskommittén bästa möjliga underlag
för att nå optimal rationalitet.

Sirenen bevakar utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och ska
stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart
Inledaren på sidan 2 är att betrakta som
Räddningsverkets officiella linje.
Ansvarig utgivare: Stig Dahlén.
Adress: Sirenen, L 257, 651 80 Karlstad.
E-post: sirenen@srv.se
Webb: http://sirenen.srv.se
Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt
genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer.

Varken propositionen eller direktiven till
organisationskommittén lämnar klara besked
om hur utbildningsfrågorna ska lösas eller
den slutliga hemvisten för frågor om transport av farligt gods. Utbildningen inom riskoch säkerhetsområdet ska bedrivas i statlig
regi i Revinge och Sandö. Framtiden för Rosersberg och Skövde ska ses över av en särskild
kommitté, som ska pröva möjligheten att låta
någon annan huvudman bedriva utbildning
vid de skolorna.
När det gäller frågan om transport av farligt
gods kommer den att avgöras av organisationskommittén efter samråd med transportstyrelseutredningen. Jag hoppas att dessa
problem får en snabb lösning, inte minst för
att Räddningsverkets personal ska slippa leva
i ovisshet ännu längre.
Det har av ansvariga politiker flera gånger
talats om att den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap måste frigöras från
de skiftande kulturer som dominerar på de
nuvarande tre myndigheterna Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Jag har inga
invändningar mot den ambitionen, men kan
inte låta bli att lyfta fram positiva sakförhållanden som bör tillvaratas. Räddningsverket
har just blivit klar med den framtidsstudie vi
startade förra året med förslag till strategiska
utvecklingsområden inom skydd mot olyckor.
I den finns ett värdefullt arv att förvalta i lika
hög grad som resultatet av den kundundersökning vi genomfört. Det företag vi anlitat
har rapporterat om mycket höga värden på
ett så kallat Nöjd kund
index (NKI). Jag tror
alldeles bestämt att
den nya myndigheten
har nytta och glädje av
den sortens goodwill.

Göran Gunnarsson
Generaldirektör,
räddningsverket
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rbetet med att skapa en ny myndighet
mot olyckor och kriser har tagit ett väntat och viktigt steg framåt. I påskveckan
presenterade regeringen sin proposition
Stärkt beredskap – för säkerhets skull, och
fattade beslut om direktiv till organisationskommittén för den nya myndigheten som får
namnet Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB).
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Två skolor läggs ner
– men får ny chans
Regeringens proposition ”Stärkt
krisberedskap – för säkerhets skull”
överensstämmer i stora drag med det
förslag utredaren Mats Sjöstrand lämnade i maj 2007.
En ny myndighet, ”Myndigheten för
Myndigheten ska inrättas inom
ett förvaltningsanslag på 930
miljoner kronor för 2009, inklusive 206 miljoner till nya radiokommunikationssystemet Rakel.
Det är 150 miljoner mindre än
nuvarande myndigheters sammanlagda anslag.
Regeringen överlåter till utredaren Helena Lindberg att
organisera myndigheten. Hon
blir även den nya myndighetens chef.
Frånsett klart besked om myndighetsledningens lokalisering
gav regeringen inga svar om vad
som händer på andra orter där
inblandade myndigheter i dag
har verksamhet, Sollefteå, Karlskoga och Kristinehamn.
Verksamheten som i dag bedrivs vid Räddningsverkets nationella centrum för lärande från
olyckor i Karlskoga ska utvecklas
ytterligare – men inget sägs om
framtida lokalisering.
Sjöstrands förslag att sotningsutbildningen ska flyttas från Rosersberg till Revinge finns inte
med i propositionen.
Enda någorlunda tydliga signalen om verksamhetens storlek
på en specifik ort lämnar regeringen i kommittédirektivet till
Helena Lindberg: ”Omfattningen på verksamheten i Karlstad
ska i huvudsak motsvara nuvarande nivå.”
Helena Lindberg har deklarerat att hon vill att den nya myndigheten ska ha verksamhet på
färre orter än de nuvarande myndigheterna.
Personalen på Räddningsverkets
skolor i Rosersberg och Skövde

samhällsskydd och beredskap” (MSB),
inrättas 1 januari 2009. Samtidigt läggs
Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt
försvar ner.
Ledningen placeras i Stockholmsom-

rådet och det blir stora förändringar
inom utbildningen av räddningstjänstens personal. Två av Räddningsverkets
fyra skolor läggs ner – men får kanske
en ny chans i privat regi. Sandö och Revinge bli kvar som skolor i statlig regi.

Fakta
Myndigheterna som blir en:
n Krisberedskapsmyndigheten (KBM) bildad 2002.
Årsarbetskrafter (inkl
visstidsanställda): 273, därav
179 i Stockholm och 67 i
Sollefteå.
n Räddningsverket (SRV)
bildat 1986.
Årsarbetskrafter (inkl
visstidsanställda): 789, därav
Karlstad 317, Karlskoga 23,
Kristinehamn 97, Revinge
109, Rosersberg 86, Sandö
83, Skövde 74.
n Styrelsen för psykologiskt
försvar (SPF) bildad 1985.
Årsarbetskrafter (inkl visstidsanställda): 10 (i Stockholm).

Strykande åtgång. Ett sammandrag av propositionen och kommittédirektivet hade tryckts upp för personalen vid Räddningsverket den 18 mars. En del viktiga besked fanns med, men för flertalet anställda
Foto: Thomas Harrysson
återstår många frågetecken kring framtiden.
har länge svävat i ovisshet kring
framtiden.
Propositionen ger ett tydligt
besked: Liksom i Sjöstrands utredning förelås att skolorna i Rosersberg och Skövde ska läggas
ner snarast möjligt.
Men:
”Regeringen avser att ge en
särskild utredare i uppdrag att
se över möjligheterna att överföra Räddningsverkets skolor i
Rosersberg och Skövde till annan
huvudman.”
Alltså dödstöten för Skövde
och Rosersberg som skolor i
statlig regi – men samtidigt ett
litet hopp om att med stöd av
utredaren hitta en lösning som
gör att verksamheten eller delar
av den kan drivas vidare.

Utbildningen av räddningstjänstens personal kommer från
2009 att bedrivas både i statlig
regi (främst de kvarvarande skolorna i Revinge och Sandö) och
av ”andra aktörer” – om sådana
finns startklara i januari 2009.
Den nya myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkringen i
utbildningen. En beställar – utförarmodell införs.
Regeringen anser att staten
även i fortsättningen ska ansvara
för och finansiera de studiemedelberättigade utbildningar
som i dag bedrivs av Räddningsverket samt utbildning med
författningsmässigt reglerade
utbildningskrav. Vidareutbildning som inte faller under dessa

kriterier föreslås i fortsättningen
finansieras genom avgifter.
Regeringen poängterar betydelsen av räddningstjänsternas deltidspersonal och att utbildningen av denna kategori därför ska
genomföras med fortsatt statligt finansiellt stöd. Regeringen
skriver om deltidspersonalen
att det är ”mycket angeläget att
garantera likvärdighet, tillgänglighet och kompetens över hela
landet”.
Samtidigt vill regeringen att
även ”andra aktörer” redan 2009
ska kunna utbilda räddningstjänstens deltidspersonal.
STIG DAHLÉN

Propositionens namn:
Prop. 2007/08:92 Stärkt
krisberedskap - för säkerhets
skull
Kommittédirektivets namn:
Dir. 2008:27 En ny myndighet med ansvar för frågor om
samhällets krisberedskap
och säkerhet
Länkar till propositionen
och kommittédirektivet i
sin helhet finns på Räddningsverkets hemsida, www.
raddningsverket.se
Där finns även bland annat
pressmeddelande från regeringen samt kommentarer
från Krisberedskapsmyndigheten.
Vad händer nu?
Efter att propositionen lämnats till riksdagen finns möjlighet att till 2 april lämna in
motioner. Riksdagsbeslutet
kommer preliminärt 15 maj.

Direktivet till organisationskommittén
Helena Lindberg tillträder 1 januari
som den nya myndighetens generaldirektör. Fram till dess ska hon organisera och bemanna myndigheten.
Här följer en kort sammanfattning av regeringens kommittédirektiv till utredaren
Helena Lindberg – ”En ny myndighet med
ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet”.
• Myndighetens namn ska vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”
Den ska vara en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd.
• Myndigheten ska vara pådrivande i arbetet med att utveckla den tvärsektoriella
dimensionen inom och mellan alla nivåer
i samhället och över hela hotskalan.
• Myndigheten ska ha ett ansvar både

före, under och efter en kris eller olycka.
Målet för myndighetens verksamhet ska
bland annat vara att:
- utveckla och stödja samhällets gemensamma beredskap mot olyckor och
kriser,
- minska konsekvenser när olyckor och
kriser trots allt inträffar,
- arbeta med samordning över sektorsgränser och ansvarsområden,
- följa upp arbetet med samhällets krisberedskap,
Myndigheten får många uppgifter, exempelvis ska den i det förebyggande:
- identifiera och analysera hot och risker i samhället som kan anses särskilt
allvarliga,
- hålla samman normering, stöd, utbild-

ning och tillsyn inom samhällets räddningstjänst samt normering och tillsyn av
enskilda som bedriver farlig verksamhet,
- sammanhållande för barnsäkerhet,
- vara sammanhållande inom delar av
området CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära frågor.)
Vid en kris ska myndigheten bland annat ha ett nära samarbete med Kansliet för
krishantering i regeringskansliet, kunna
bistå med operativa insatser utanför Sverige och lämna nationella stödresurser vid
kriser och olyckor i Sverige.
En ny strategi ska utarbetas för den internationella hjälp- och biståndsverksamhet
som Räddningsverket i dag bedriver.
En del av myndighetens funktioner,
bland annat ledning, bör placeras i Stockholms-området för att underlätta en nära

kontakt med regeringskansliet och övriga
aktörer.
Utredaren Helena Lindberg ska besluta
om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer. Hon ska även
bedöma vilken kompetens som den nya
myndigheten behöver samt bemanna
myndigheten.
Senast 4 augusti ska Helena Lindberg
lämna förslag till bland annat verksamhetsplan för 2009, verksamhetsmål för
myndigheten och budgetunderlag för
perioden 2009-2011.
Fotnot: Huvudsekreterare i organisationskommittén blir Thord Eriksson, ämnesråd
på Försvarsdepartementet och med förflutet i Kommunförbundet och räddningstjänsten.
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Skövdes andra chans
SKÖVDE. Personalen i Skövde
var beredd på att bli utröstad,
men fick besked att de jobbat
sig vidare till andra chansen.
– Vårt arbete har satt myror
i huvudet på regeringen, det
är absolut min tolkning, säger
skolchef Mona-Lena Beckman

ivrigt vill ur startblocken. Skolchefen är optimist, ser möjligheter.
– Jag är otålig. Det är inte
vår modell att vänta. Nu vill vi
snabbt träffa förhandlingspersonen som ska arbeta för våra
möjiigheter. Vi ska vara aktiv
part i det här arbetet.

Regeringens förslag om den
nya myndigheten, där skolan
inte ingår, hade kopierats upp
till personalen. Bredvid låg ett
eget manifest om Skövde som en
utbildningsplats i framtiden.
Skolan i Skövde skriver ingen
dödsruna. ”Framtiden är vår”
står det i stället på de nytryckta
tröjorna.
– Även om vi inte vet vad det
blir i slutändan är det ändå en
seger för det arbete vi gjort.
Sjöstrand körde över oss som
en bulldozer. Nu har regeringen sagt att den tror på oss. Det
känns bra, säger skolchef MonaLena Beckman.
Personalen i Skövde var knappast förväntansfull inför den TVsända presentationen av propositionen. Men när det stod klart
att regeringen tänker stödja
Skövdes möjlighet att bli en
alternativ utbildningsplats, då
steg temperaturen i aulan.
– Det känns mer positivt nu än
när jag gick hit i morse. Jag tolkar det som att det blir fortsättning i någon form, säger läraren
Per Nyström.
Han ser det som variant av privatisering. Men i stället för att
privatisera plockas den statliga
verksamheten först bort och ges
sedan chans att återuppstå och
konkurrera.

Skövde gör lite försiktigt tummen upp. Hans-Gösta Bernhard och övrig personal fick besked att det
kan finnas en framtid för skolan. Det hänger bland annat på att någon vill driva skolan vidare, och nu
lovar regeringen stöd för att hitta en lösning.
Foto: Thomas Harrysson
– Det blir som outsorcing. Och
det ligger i tiden, är mer marknadsliberalt. Staten kan säga att
man sparar pengar, men egentligen flyttar man bara pengar.
I fikarummet blandades kaffedoften med försiktig optimism.
– Det negativa är att vi hamnar
i en ny utredning. Men det finns

hopp och möjligheter, sade läraren Per Irwert.
Anders Burman, serviceman,
gick ett steg längre:
– Det kanske inte blir neddragningar, det kanske blir tvärtom.
Vårt övningsfält har stora möjligheter.
Inom den statliga myndigheten har skolan i Skövde tydliga

ramar och regler att följa. Kliver
man ut i privat regi öppnas dörrar till presumtiva kunder och
verksamheter. Det var så många
såg det när beskedet kom.
– Det finns trygghet i den statliga myndigheten, men mindre
frihet, sade Mona-Lena Beckman.
Hon var som en sprinter som

När Mats Sjöstrand i maj förra
året sa att han snarast ville lägga
ner Skövde började Mona-Lena
Beckman prata om andra vägar.
I höstas presenterades en kartläggning över möjligheter. Över
vad skolan gör och kan göra, vilka samarbetspartner som finns
i regionen.
– Vi har tagit många kontakter,
jobbat med att förankra oss som
lokalt alternativ. Jag tror regeringen förstått att här finns något
att vara rädd om.
Den 1 januari ska skolan ha annan ägare. Ni kan inte vänta med
att komma igång med verksamheten till dess, samtidigt jobbar
ni för Räddningsverket fram till
årsskiftet. Hur kan det lösas?
– Helena Lindberg och hennes
kumpaner i organisationskommittén har mycket att säga till
om, vi måste få svar av dem, vi
kan inte sitta och vänta.
Och om skolan inte blir kvar?
– Man har ju bestämt sig.
Men om ni inte får någon ny
huvudman?
– För all del..
Fel tänkt ansåg skolchefen.
PER LARSSON

Frågetecken för SMO
Vad händer med oss?
SMO-elever som läser första
terminen i Skövde och Rosersberg ställer den berättigade
frågan.
– Vi har inget svar i dag, men jag
hoppas kunna ge bättre besked
efter sommaren. Jag tycker inte
ni ska fundera på att hoppa av,
säger utbildningschef Stefan
Lundqvist.
Han ser för dagen fyra alternativ
för SMO-eleverna. De läser vidare
i Skövde eller Rosersberg, de byter till annan skola, de läser på
distans, eller på annat sätt?
Annat sätt?
– Andra utbildningssätt, hur
det kan se ut kan jag inte svara
på. Men det känns viktigt att
vi har möjlighet till distans-

utbildning, utan den vore det
svårare.
Elever som går första terminen
kommer att vara på praktik när
nya myndigheten startar med
två egna skolor. Det eleverna
främst oroar sig för är sista terminen på skolan som innehåller
mycket praktik.
– Sista terminen vill man inte
börja om med nya lärare och
studiekamrater. Det kan kanske bli bra, men det känns som
ett störningsmoment, säger Emil
Källström, Alingsås.
De som funderar på distansutbildningen är oroliga för de
praktiska övningarna som dominerar skolarbetet sista terminen.
– Vi har ett år på oss att lösa det
och det måste vi lyckas med, säger Stefan Lundqvist.

Förändringen av skolverksamheten kan ställa till det för skoleleverna. Jonas Lindahl, lärare, diskuterar framtid med eleverna Emil Källström, Alingsås, Victor Östergren Ujvary, Sunne, och Erik Andersson,
Mjölby.
Foto: Per Larsson
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Ubildningarna
ska genomföras
Det finns risk att Räddningsverkets skolor tappar personal fram till årsskiftet.

– Här finns unik kompetens, men hur naivt är det att tro att denna personal stannar kvar? En ny huvudman är intresserad av kompetent
personal och bra verksamhet, inte av ett luftslott, säger Rickard Lindwall.
Foto: Per Larsson

”Trodde det var klart –
nu känns allt luddigt”
ROSERSBERG. Förvirring.
Det är nog det närmaste vi
kan komma allmäntillståndet på Rosersberg dagen
efter regeringens besked om
framtiden.
Personalen var beredd på dödsdomen. Många hade redan planer för framtiden. Andra planer.
– När kommer trygghetsstiftelsen in i bilden, det är vad 99 procent av frågorna här har handlat
om, säger Jörgen Nilsson.
Men med regeringens proposition öppnades andra möjligheter.
– Tidigare hade vi ett halmstrå.
Nu har de kastat hela balar över
oss, sa läraren Patrik Svedenskiöld.
Den ökade mängden halmstrån
tolkades inte nödvändigtvis
positivt. Skälet är ovissheten.
Många har upplevt den tidigare
och vill ha besked.
– I går trodde vi allt var klart.
Nu känns allt luddigt, säger Nina
Lindblom.
Rickard Lindwall var också
skeptisk:

– Här finns
unik kompetens, men hur
naivt är det att
tro att denna
personal stannar kvar? En
ny huvudman
Nina Lindblom är intresserad
av kompetent
personal och bra verksamhet,
inte av ett luftslott.
Vad krävs för att leva vidare i
ny regi?
– Vi måste få en morot och
snabba besked. I dag finns ingen morot och därför tror jag de
med hög kompetens kommer
att sticka. Vi har blivit av med
många lärare sedan Sjöstrands
utredning. Jag ser en risk för
att vi inte klarar att bedriva en
högkvalitativ verksamhet efter
sommaren.
Peter Schöön såg ändå budskapet om att regeringen ska jobba
för en framtid i annan regi som
något positivt.
– Det måste vara ett intressant
alternativ. Men jag tror det är
ganska bråttom.

I Mats Sjöstrands utredning föreslogs att Rosersberg och Skövde skulle läggas ner snarast och
att sotningsutbildningen skulle
flyttas till Revinge. Regeringen
säger nu att sotningsutbildning
ska bedrivas av nya myndigheten, men inte var.
Det tolkar sotningsläraren Niklas Hansson som en möjlighet att
fortsätta arbetet i Rosersberg.
– Jag har i och för sig hela tiden
trott på att vi kan fortsätta här i
annan regi. Nu känns det som att
investeringen i nya lokaler inte
är bortkastad.
Frågetecknen och frågorna
sliter, inte minst på skolchefen
Kennie Thörn. Han förstår att
många suckar.
– Luften gick ur många, inget besked nu heller. Jag tycker att vår
personal genom åren fått bära
en orättvist stor börda inom verket. Vi har varit mer drabbade av
uppsägningar och hot om nedläggning, säger Thörn.
Men i nästa andetag försöker
han se framåt, vet att ska något
hända så sker det inte av sig
självt. Ärmarna är redan upp-

kavlade, det handlar mer om
vad fokus läggs på.
– Vi skissar på ett utbildningsoch övningscentrum för att tillgodose Storstockholm inom nya
myndighetens område. Det finns
ingen annan region där möjligheten att bli annan aktör är lika
stor.
Vem kan den andra aktören
vara?
– Allt från ett företag till kommunal skola. Om vi själva kan
driva ett företag? Få av oss har
den vanan. Däremot kan vi bli en
kommunal skola över natten.
Förutsättningen för en framtid
för Rosersberg är att regeringen
håller löftet om att utbildningen blir konkurrensutsatt, anser
Thörn.
– En intressant fråga är var
kontoret som ska upphandla
utbildningen hamnar. Om det
blir på någon av de kvarvarande
statliga skolorna, då känns det
som vi ligger risigt till.
PER LARSSON

Om många lärare slutar, hur klarar man då att genomföra planerad utbildning?
– Vi får vara flexibla. Extrapersonal, lärare från andra skolor
och sammanslagning av kurser
är exempel på lösningar, säger
utbildningschef Stefan Lundqvist.
Oavsett vilka problem som
uppstår ska utbildningarna i
skydd mot olyckor och skorstensfejare genomföras. Det
samma gäller räddningsinsats
och vidareutbildningarna räddningsledare A och skorstensfejartekniker. Det är de besked
Lundqvist ger.
– Att säkerställa den utbildningen är ett stort ansvar vi
har.
Andra utbildningar då?
– Om vi inte lyckas fylla upp lärarluckor, då måste vi ställa oss
frågan vilka kurser vi kan ställa
in och vilka vi kan flytta.
Vad är viktigast för att slippa
ställa in kurser?
– Tidsfaktorn är oerhört viktig. Snabba besked för Skövde
och Rosersberg hur de kan leva
vidare i annan regi kan vara avgörande.

Sagt på skolorna
– Vi är imponerade av lärarna.
De har en osäker framtid, men
de tänker på er. Jag tycker ni ska
visa dem uppskattning.
(Göran Gunnarsson till SMOelever i Skövde)
– Jag ska föreslå organisationskommittén att internationella
avdelningen flyttar hit till Rosersberg. Här finns alla lokaler,
alla möjligheter till utbildning.
Här finns närheten till Swedint,
Arlanda och den nya myndighetens ledning.
(Lillemor Edholm, Rosersberg, Seko-representant)
– Regeringen säger nu att ni är
andra aktörer. Regeringen säger
inget annat. Vilken verksamhet
kan ni bedriva? Inriktningen är
utbildning, men det kan vara
andra grejer.
(Generaldirektör Göran Gunnarsson till skolorna i Skövde
och Rosersberg)
– Ni tolkar beskedet från regeringen positivt. Det gör inte jag.
Det är privatisering som drar
fram.
(Monica Green, riksdagsledamot (s) på plats i Skövde)
– Det här är bättre än sjöstrands utredning. Vi har inte
blivit nedlagda i dag.
(Torbjörn Jonsson, Skövde)
– Det känns lite hoppfullt. Men
det beror på vad som läggs ut
på andra aktörer, vilken typ av
utbildning.
(Kerstin Gustafsson, Skövde)
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Rivstart för nya chefen

Vill satsa på färre orter
– Första dagen på ”jobbet”.
Det är nu allt det praktiska
arbetet med att forma den
nya myndigheten börjar.
Det säger Helena Lindberg,
ordförande i den organisationskommitté som från
och med 18 mars påbörjat
bildandet av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
(MSB).
Helena Lindberg , i dag generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten (KBM), blir även den
nya myndighetens chef.
Hon har ett digert arbete
framför sig och ett pressat tidsschema.
– 1 januari 2009 ska myndigheten vara på plats och mycket
ska ske innan dess, konstaterar
Helena Lindberg, som kommer
att leda myndigheten från Stockholm.
Det står klart att hon har mycket fria händer.
– Jag är jätteglad över de fina
direktiven. Det här är startskottet till något nytt. Att skapa en
mångfacetterad myndighet som
täcker in allt från vardagsolyckor
till krishantering och civilt försvar. Jag är stolt över uppdraget,
men visst är det en utmaning.
Steg ett blir att formera organisationskommittén, som kommer
bestå av en handfull personer.
Thord Eriksson har utsetts till
huvudsekreterare.
– Han blir en nyckelperson i
kommittéarbetet. Han har haft
samordningsansvar för propositionsarbetet och har en bakgrund från räddningstjänst.
Utöver det ska ytterligare sekreterare, sakkunniga och experter utses så snabbt som möjligt.
Helena Lindberg kommer också
lägga uppdrag på de tre myndigheterna.
Blir Thord Eriksson den nya
myndighetens överdirektör?
– Det är regeringens uppgift
att utse överdirektören.

Klockan är slagen. Försvarsminister Sten Tolgfors (m) lämnar över regeringens förslag om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Helena Lindberg, generaldirektör vid KBM samt ordförande för
organisationskommittén. 
Foto: Mona Boholm
Många frågetecken om dennya myndighetens organisation
återstår att räta ut. Det innebär
att personalen i de tre myndigheterna får sväva i ovisshet ännu
en tid.
– Jag har full förståelse för att
medarbetare känner oro och
frustration. Jag kommer att vara
så tydlig som det går att vara.
Hela arbetet kommer att drivas
öppet, med full insyn, raka besked och ärlighet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i huvudsak bedriva verksamhet i
Stockholm och Karlstad med
utbildningsverksamheten för-

lagd till Revinge och Sandö.
Däremot har hon inte fått några direktiv om att den verksamhet som Räddningsverket har i
Kristinehamn och Karlskoga ska
fortsätta bedrivas där. Samma
sak gäller för viss verksamhet
som KBM har i Sollefteå.
– Det är min professionella uppfattning att verksamheten vinner
på att bedrivas på något färre orter än de nio som är berörda i
dag, säger Helena Lindberg.
Hon deklarerar att hon inte ser
lokaliseringen som en regionalpolitisk fråga.
– Mitt fokus ligger helt i verk-

samheten och vad som är bäst
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det kommer naturligtvis att innebära
förändringar.
I arbetet med att bilda MSB ingår besparings- och rationaliseringskrav på minst 150 miljoner
kronor per år.
Det kostar att vara lokaliserad på många platser. Innebär
det att den internationella
verksamheten och Nationellt
centrum för lärande från olyckor (NCO) kan komma att flyttas
från nuvarande orter?
– Regeringen har varit mycket
tydlig med att dessa verksamhe-

ter är viktiga för den nya myndigheten och att de bör fortsätta
att utvecklas. Men det är för tidigt att yttra sig om lokalisering,
organisationskommittén startar
formellt sitt arbete i dag.
Du ska leda myndigheten
från Stockholm, medan en stor
del av verksamheten förläggs
till Karlstad. Vilka krav ställer
det på dig som chef?
– Jag har redan identifierat
ett problem som finns i dag i
myndigheterna – nämligen att
det är för skarpa gränser mellan
vissa verksamheter. Detta kan
förstärkas av den geografiska
spridningen. Därför behöver vi
integrera verksamheterna mer
och öka samverkan. Mitt mål är
att vi ska bli just en myndighet.
Organisationskommittén
kommer inom kort att öppna
en egen hemsida där arbetet
kan följas.
Senast 4 augusti 2008 ska Helena Lindberg lägga fram förslag
till verksamhetsplan- och mål,
lagändringar och budgetunderlag för myndigheten. Senast
1 september ska hon lämna förslag till regleringsbrev. Bemanning av chefer ska vara klar efter
sommaren. Efter sommaren bör
bemanningen av myndigheten
vara igång.
– Min ambition är att ge snabba besked.
Kunde man inte kommit på
nåt enklare namn?
– Jag tycker det är bra. Namnet lyfter fram det arbete som
bedrivs i Sverige på området. I
det arbetet ingår såväl myndigheter, kommuner, näringsliv och
organisationer som den enskilde individen. Vi vill inte ha en
myndighet som arbetar ”mot”
olyckor och kriser. Vi vill ha en
myndighet som jobbar ”för” något, säger Helena Lindberg.
KATARINA SELLIUS

– Inte bundna till viss ort – NCO är inget utan personalen
KRISTINEHAMN. Räddningsverkets
internationella avdelning utlokaliserades 2005 från Karlstad till Kristinehamn.
I propositionen sägs inget om avdelningens framtid.
Detta har av många tolkats som att det
kan bli aktuellt att flytta hela eller delar
av verksamheten i Kristinehamn tillbaka
till Karlstad.
Där försvinner tjänster samtidigt som
försvarsminister Sten Tolgfors lovat fortsatt verksamhet i Karlstad ”med en omfattning som väsentligen omfattar den
som Räddningsverket har i dag”.
– Vi känner ett stort stöd från regeringen för den verksamhet vi bedriver.
Efterfrågan på våra tjänster är stor och
kommer knappast att minska. Vi är inte

Kjell Larsson

bundna till någon viss
ort, vi kan fungera lika
bra i Karlstad om det
skulle bli aktuellt, menar avdelningschefen
Kjell Larsson.
Han säger vidare
att Räddningsverket
inte byggt fast sig i
Kristinehamn i form
av dyra tekniska lösningar, byggnader

eller annat.
Kjell Larsson ser fram mot att gå in i
nya myndigheten:
– En ny myndighet skapar möjligheter. De skygglappar som ibland funnits
mellan Krisberedskapsmyndigheten och
Räddningsverket försvinner. Jag ser bara
fördelar.

KARLSKOGA. Regeringen lyfter fram
Räddningsverkets nationella centrum
för lärande från olyckor, NCO, som en
verksamhet att satsa på.
Men det sägs inget om var den ska
bedrivas i framtiden.
Helena Lindbergs avsikt är att den nya
myndigheten ska verka på färre orter. I
propositionen sägs inget om NCO:s framtida placering.
– Det skapar visserligen osäkerhet bland
de anställda. Men samtidigt lyfts vår verksamhet fram i väldigt positiva ordalag, säger Thomas Gell, chef för NCO.
– Regeringen anser att vår verksamhet
ska fortsätta och dessutom vidgas till att
bli ett tvärsektoriellt kompetenscentrum.
Det har också varit vår ambition hela tiden.

– Det är inte möjligt att
flytta verksamheten exempelvis till Stockholm och
tro att de får samma NCO.
Alldeles för mycket kompetens skulle då gå förlorad. NCO är inget utan sin
personal och dess kompetens. Och jag är inte
Thomas Gell
säker på att personalen
skulle följa med.
Thomas Gell var ändå nöjd med regeringsbeskedet.
– Verksamheten får ju leva vidare och
utvecklas. Vi kan inte se annat än att det
blir här i Karlskoga.
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Ska ha samma fokus på
vardagsolyckor och kriser
I propositionen läggs fokus på
stora kriser men vardagsolyckorna ska vara en väsentlig del i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
arbete.
– Det ska vara från ax till limpa;
från förebyggande och lärdomar
av den statistik som NCO i Karlskoga bygger upp, hela vägen
förbi farliga ämnen upp till stora
internationella kriser. Hela idén
med nya myndigheten är att integrera de perspektiven.
Det säger försvarsminister Sten
Tolgfors om de synpunkter som
framkommit om allt för stort fokus på stora kriser.
Något som också ifrågasatts är
att skilja ledningen från huvudverksamheten. Motiveringen är
att den nya myndigheten ska

samverka med regeringskansliet och andra berörda myndigheter som huvudsakligen finns
i Stockholm. Sten Tolgfors ser
inga nackdelar med att generaldirektören Helena Lindberg
finns i Stockholm.
– Man måste komma ihåg utgångsläget med tre myndigheter
varav två har en egen regional
organisation och finns på ett
stort antal orter. Nu sammanför vi dem till en organisation.
Det blir en renodling och effektivisering.
I en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen skriver försvarsministern att verksamheten ska
koncentreras till Karlstad och att
antalet tjänster i huvudsak ska
motsvara dagens.
Detta samtidigt som Helena
Lindberg anser att verksamhe-

ten bedrivs på för många orter
har startat spekulationer om
vilka enheter som kommer att
försvinna.
– Jag tror inte att man ska spekulera i det här skedet, organisationskommittén är i början
av sitt arbete. Helena Lindberg
har direktiv som pekar ut ett
antal orter där det ska finnas
verksamhet. I övrigt ska hon ta
fram ett förslag på hur organisationen ska se ut. Hon ska leda
den nya myndigheten och har
ansvar för att den fungerar på
ett bra sätt. Det är klart att verksamhetsnyttan måste vara allra
mest styrande.
– Det vi talar om här är ju en
trygghets- och säkerhetsfråga
för Sveriges befolkning. Det är
huvuduppdraget som måste
klaras. Huvudsyftet är ett samlat
och bättre arbete med samhälls-

skydd och beredskap i Sverige.
En särskild utredare ska se
över möjligheterna att föra över
verksamheterna vid skolorna i
Rosersberg och Skövde till andra aktörer. Någon särskild
”starthjälp” från staten är inte
att räkna med.
– När jag besökt skolorna har
det talats om att man ser helt
andra framtidsmöjligheter för
verksamheterna. Då tyckte jag:
okej visa det – och nu får de möjlighet att göra det. Det handlar
om allt från samarbete med näringslivet, nya kunder och andra
effektivare lösningar osv. Staten
går ur, men de ges en möjlighet
att ta fram alternativ, säger Sten
Tolgfors.
GUNNO IVANSSON

– Vardagsolyckor ska vara en
väsentlig del av nya myndigheten, säger Sten Tolgfors (m).
Foto: Mona Boholm

Ökad förmåga att hantera olyckor och kriser
Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson är
positiv till inriktningen på den
nya myndigheten.
– Det kommer att höja samhällets förmåga att hantera
både olyckor och kriser. Att
fokus ligger på stora kriser är
logiskt eftersom det är där de
stora bristerna föreligger.

Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson anser att det
är viktigt att den enskilde medarbetaren tidigt får besked. 
					

Foto: Kjell Nilsson

– Självklart måste det i det långsiktiga arbetet finnas en annan
balans mellan vardagsolyckor
och kriser än vad man får intryck
av när man läser propositionen,
säger Göran Gunnarsson.
Positivt är att organisationskommittén fått full handlingsfrihet att utforma organisationen.
Det ger bättre förutsättningar att

skapa en effektiv organisation
enligt Göran Gunnarsson.
I sitt tal till personalen i samband med att propositionen
presenterades klargjorde generaldirektören för nya myndigheten, Helena Lindberg, att hon
inte kommer att ta regionalpolitiska hänsyn. Vad som händer
med verksamheten vid orter som
Karlskoga, Kristinehamn och
Sollefteå är oklart. Göran Gunnarsson vill inte spekulera men
konstaterar:
– Regeringen har i alla fall
inget krav på att det ska finnas
verksamhet där.
Göran Gunnarsson har varit
starkt kritisk till att ledningen
placeras i Stockholm. Uppfatt-

ningen har han kvar men anser
att den saken nu är avgjord.
– Mitt argument är att det ger
synergieffekter när ledningen
är närvarande och deltar i den
dagliga verksamheten.
Han ser det nu som sin roll
att stödja organisations- och
avvecklingskommittén och att
fortsätta leda verksamheten vid
Räddningsverket.
– Nu är det viktigt att arbetet
bedrivs med sådan inriktning
att den enskilde medarbetaren
så tidigt som möjligt får besked
om vad som gäller. Det har varit
förseningar och personalen har
gått i osäkerhet länge, säger Göran Gunnarsson.
GUNNO IVANSSON

– Äntligen besked Lättnad i Sandö
Revinge. Personalen vid Räddningsverket Revinge ser fram mot den nya
myndigheten.
– Vi står bra rustade och ser bara
möjligheter, säger skolchefen Håkan
Björklund.
Revinge är den av Räddningsverkets skolor
som suttit säkrast i sadeln sedan Mats Sjöstrand för snart ett år sedan presenterade
sin utredning om ny myndighet.
– Skönt att äntligen få ett definitivt besked från regeringen. Visst har vi trott på
en framtid i nya myndigheten, men helt
säker kan man aldrig vara, säger Håkan
Björklund.
Nästan 50 procent av Revinges verksamhet är intäktsfinansierad. Skolan säljer
mycket utbildning till Holland.
– Inför 2009 blir nu den stora frågan
hur mycket statligt finansierad utbild-

ning som ska läggas på andra aktörer respektive på oss. Helst skulle vi vilja ha ett
besked om detta före sommaren, annars
blir det svårt att veta vad vi ska dimensionera efter.
– Skulle en del av utbildningen för räddningstjänsten försvinna finns möjligheter
att kompensera med annan utbildning,
exempelvis inom ramen för den nya myndigheten, EU-utbildningar och ökad
tjänsteexport, säger Håkan Björklund.
Han ser inte Skövde eller Rosersberg
i ny skepnad, som privata aktörer, som
konkurrenter:
– Absolut inte. I framtiden tror jag på
ett bra samarbete mellan offentligt och
privat samt med högskolor och universitet.
STIG DAHLÈN

Sandö. Lättnaden var stor på Räddningsverket Sandö när propositionen
presenterades.
– Det känns som om vi kommit till
vägs ände. Nu vet vi att vi har en framtid i nya myndigheten, säger skolchefen Rune Moberg.
Utredaren Mats Sjöstrand tyckte att det
på sikt räcker med en enda statlig utbildningsplattform (Revinge) och att Sandö
inledningsvis, i bantad form, skulle stötta
upp.
– Nu ger regeringen det klara beskedet
att verksamheten ska bedrivas i Revinge
och Sandö och det finns ingen tidsbegränsning i det, säger Rune Moberg.
Han är luttrad som skolchef. Redan när
han började på Sandö-skolan 1991 fanns
det antydningar om ett en skola skulle
bort och sedan dess har den ena utredningen avlöst den andra. Rationalisering-

arna har varit flera.
– Nu har vi bra förutsättningar att gå vidare.
Innehållet i propositionen blir en kick för alla
anställda häruppe.
Rune Moberg ser också propositionen i ett
Rune Moberg större sammanhang:
– Bildandet av en ny
myndighet är ett bra förslag, som jag ställt
mig bakom från allra första början.
Frågetecken finns för hur mycket statligt finansierad utbildning det blir i Sandö
efter 1 januari.
– Visst är det så, men jag tycker inte att
det är ett akut bekymmer. Vi är flexibla,
det mesta går att lösa, säger Rune Moberg.
STIG DAHLÈN
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Räddningsverkets framtidsstudie

Tydligare nationella
mål för säkerhetsarbetet
Det behövs tydligare nationella mål för samhällets
säkerhetsarbete.
De mål som finns i dag är
alltför luddiga och ger inte
kommunerna rätt signaler.
Det är en av slutsatserna
i Räddningsverkets studie
Framtidens risker och säkerhetsarbete.

Framtidens risk

er och säkerhe

tsarbete

Slutrapport mars

2008

Studien har bedrivits i samverkan med Sveriges Kommuner
och Landsting. Ett stort antal personer har inbjudits att tycka till
om framtidens risker, två större
träffar har genomförts och idéskriften ”Säkerhetsarbetet 2020”
tagits fram som komplement till
slutrapporten.
Tolv slutsatser för framtida säkerhetsarbete formuleras i slutrapporten:
n Möt klimatförändringarna
med förebyggande arbete.
n Delta och påverka i EU.
n Formulera nationella mål.
n Stärk politikernas möjligheter att styra säkerhetsarbetet i
kommunerna.
n Utveckla det förebyggande
arbetet i kommunerna.
n Bättre kommunikation och
delaktighet.
n Stöd till utsatta grupper.
n Stärk den enskildes förmåga
till eget ansvar.
n Ta tillvara nya former för
frivilligt engagemang.
n Öka mångfalden och jämställdheten inom räddningstjänsten.
n Studera nya organisationsformer.
n Stärk den operativa förmågan.
– I studien har vi tagit fram ett
antal utvecklingsområden där
strategier behöver utvecklas för
det framtida säkerhetsarbetet i
kommuner, centrala myndigheter och inte minst den nya myndighet som bildas vid årsskiftet,

Foto: Johan Eklund

säger Räddningsverkets Lena
Tellvik, projektledare i framtidsstudien.
– Syftet är att få igång en diskussion kring de frågor som vi
tror blir särskilt intressanta på
tio-femton års sikt.
– Det svåraste i arbetet med
framtidsstudien har varit att
avgränsa sig. Givetvis finns det
många andra områden som är
intressanta. De slutsatser vi dragit
omges av en hel del osäkerheter,
men vi tror att studien kan fungera som värdefullt diskussionsunderlag för att gå vidare i säkerhetsarbetet, säger Lena Tellvik.
Styrningen av säkerhetsarbetet
på kommunal nivå har diskuterats ingående. Ett större politiskt
engagemang anses avgörande för
framtidens säkerhetsarbete. Det

är först då som ett tvärsektoriellt
synsätt på säkerhetsarbetet får
fullt genomslag i kommunerna.
Ett annat viktig inslag i styrningen av säkerhetsarbetet är
lagstiftningen. I rapporten konstateras att situationen inom
säkerhetsområdet har likheter
med den på miljöområdet, innan miljöbalken infördes. Då var
ansvaret splittrat mellan olika
aktörer och lagstiftningar.
För att ytterligare samordna
lagar och aktörer har riksdagen
sedan 1999 beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål samt
75 delmål. På motsvarande sätt
finns elva nationella mål för folkhälsoarbetet.
Räddningsverket vill införa nationella övergripande mål också

för säkerhetsarbetet. Dessa skulle
kunna brytas ner i delmål, som
sedan följs upp på lokal, regional
och central nivå.
– Erfarenheterna från arbetet
med miljömål är goda och har
uppskattats av många kommunala företrädare, säger Lena
Tellvik.
Problematiken kring ett förändrat klimat får stort utrymme
i framtidsstudien.
– Det är en ödesfråga för alla
och givetvis en stor utmaning
för de som arbetar med säkerhet.
Förebyggande åtgärder behöver
komma igång omgående, de kan
vi inte vänta tio-femton år med.
I studien konstateras att samhället går mot en ökad individualisering. Medborgarna tar

”Inrätta ett inrikesdepartement”
I idéskriften ”Säkerhetsarbetet 2020” ger tolv personer
sin syn på framtidens risker
och säkerhetsarbete.
– Syftet med idéskriften är att ge
inspiration i det fortsatta arbetet. De dialoger vi haft i projektet med framtidsstudien kan ses
som en början på att identifiera
viktiga frågor för framtiden och
strategier för att möta dessa, säger Ivar Rönnbäck, överdirektör
vid Räddningsverket och ordförande i framtidsstudiens styrgrupp.
Här några lösryckta citat från
medverkande i idéskriften:

– Vad ska vi satsa på? Är det fler
deltidsbrandmän? Eller är det
att förbättra samhällsklimatet i
vidare mening? Som jag ser det
är det oerhört viktigt att samhället arbetar med livsstilsfrågor
och förebyggande arbete (Dan
Westerberg, kommunalråd i Falun och ordförande i Räddningstjänsten DalaMitt).

– I framtiden kommer vi att
ta ett helhetsgrepp kring säkerhetsfrågorna och arbeta enligt
andan i Safe Community-begreppet. De framgångsrika kommunerna kommer att framhålla
säkerhet och trygghet och lockar
på så sätt folk att bosätta sig där

(Kjell Wahlbeck, räddningschef,
Södra Älvsborg).

– Inrätta ett inrikesdepartement som kan ta det övergripande ansvaret för svensk inre
säkerhet (Nina Larsson, riksdagsledamot för folkpartiet, suppleant i försvarsutskottet).

Nina Larsson tänker sig att det
nya departementet ska hantera
alla tänkbara typer av olyckor.
Ett sorts ”blåljusdepartement”
där de civila delarna av försvarsdepartementet, kustbevakning
och myndigheter som arbetar
med psykologiskt försvar och
skydd mot olyckor samlas. Där
kan även ingå brottsbekämp-

nade myndigheter som tull och
polis.
– I dag förlitar vi oss alla på
räddningstjänsten och har stora
brandkårer som klarar att rökdyka. Men om det inte längre skulle
vara samhällets ansvar att klara
bostadsbrand, utan bara se till
att branden inte sprids till grannen , innebär det att rökdykningen försvinner. Hur skulle vi då
dimensionera våra räddningsstyrkor? Det skulle innebära en
väldigt stor förändring (Eva-Ma-

rie Abrahamsson, brandingenjör
och företagare).

Översvämningar och andra effekter av ett ändrat klimat blir i
framtiden stora utmaningar för
alla som arbetar med säkerhet.
Det förebyggande arbetet
måste starta omgående, skriver
Räddningsverket i sin framtidsstudie.
ett större ansvar, men kommer
också att ställa fler krav. Särskilt
utsatta grupper behöver extra
stöd från samhället. Behovet av
kommunikation ökar.
Räddningsverket tror att kommunernas tillsyn kommer att
skärpas i framtiden. Vidare att
den operativa räddningstjänsten
behöver samarbeta inom större
regioner. Verket är heller inte
främmande för att framtidens
operativa räddningstjänst privatiseras.
– Vi hoppas att personer som
arbetar med säkerhet ska ta till
sig framtidsstudien och använda
den i det långsiktiga arbetet att
inrikta säkerhetsarbetet till den
samhällsutveckling som sker, säger Lena Tellvik.
STIG DAHLÉN

Läs mer:
Slutrapporten Framtidens
risker och säkerhetsarbete är
på 48 sidor och kan, liksom
idéskriften på 40 sidor, läsas
eller laddas hem på Räddningsverkets hemsida:
www.raddningsverket.se
Publikationerna kommer
under april även att tryckas,
dels för att skickas ut till
myndigheter som Räddningsverket samarbetar med, dels
för att andra intresserade ska
kunna beställa från verkets
publikationsförråd.
29 maj arrangerar Räddningsverket en kunddag,
där framtidsstudien blir en
programpunkt.
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Felkonstruktion orsakade
storbranden i Malmö
Felaktig takgenomföring av
skorstenen var orsaken till
storbranden i Malmö.
Det visar den utredning
som Räddningsverket utfört
på uppdrag av Statens kriminaltekniska laboratorium.
Konstruktionen är inte utförd
enligt gällande föreskrifter.
– Den var felkonstruerad på
två punkter, själva takgenomföringen samt att det saknades ett
luftat schakt. Det är en mycket
bristfälllig konstruktion som
tyder på stor okunnighet, säger
Peter Nord, Räddningsverket.
Till byggprojektet Potatisåkern
specialbeställdes fyra skorstenar.
Men konstruktionen är inte typgodkänd.
Nya modeller ska provas och
om ett typgodkännande utfärdas ska det följas av en monteringsanvisning. Saknas typgodkännande gäller generella regler
för monteringen som bland annat säger att det ska vara minst
tio centimeters avstånd från
skorstenen till brännbart material.
I det här fallet uppfylldes inte
de generella reglerna. Det saknades luftschakt plus att en träregel låg bara sju centimeter från
oisolerad rökkanal. Eftersom

lägenheten där branden startade är helt utbrunnen bygger
uppgifterna på undersökningar
av konstruktionen i ett tvillinghus.
En förundersökning pågår och
brottsrubriceringen är framkallande av fara för annan. Vid Sirenens pressläggning var ingen
delgiven misstanke, men den
som det kan bli aktuellt att ställa
till svars är byggherren, Malmö
kommunala bostadsbolag.
Räddningsverket ser branden
som en del i ett oroväckande
mönster.
– Genom brandutredarprogrammet ser vi likheter med
andra storbränder i bostadshus
som skett i Karlstad, Landskrona och några till. Det är något
fundamentalt fel i tillsynen av
byggandet när detta händer regelbundet. Den som bygger betalar en kontrollant som är en
del i egenkontrollen, men det
sker ingen kommunal tillsyn
som förr på byggplatsen. Byggherren uppfyller lagen men det
blir fel i alla fall. Felet ligger i lagar och förordningar och problemet måste uppmärksammas
politiskt, säger Björn Albinson,
Räddningsverket.
GUNNO IVANSSON

Illustration: Gunno Ivansson

Så tros branden ha startat. Det saknades luftschakt runt rökkanalen och vid takgenomföringen gjordes ett hål stort som rökkanalen i gipsskivan. En glespanel låg cirka 5 mm från rökkanalens isolering.
Antingen fanns en glipa från början eller också ledde eldning till att rökkanalen utvidgades på längden
och lyfte isoleringen. Glespanelen blottlades och fattade till slut eld.

Borde ha låtit
vinden brinna av
Räddningstjänsten borde
tidigt beslutat låta vinden
brinna av och i stället koncentrerat sig på att hindra spridning ner till lägenheterna. Det
hade minskat vattenskadorna.

Det är slutsatsen i den olycksundersökning av branden som
utförts av Sandra Danielsson,
Torsten Kjell och Thomas Winnberg vid Södertörns räddningstjänst.
Branden i det sex våningar
höga lägenhetskomplexet i
området Potatisåkern i Malmö
inträffade natten till 27 november förra året.
Hela vinden förstördes och
branden spreds vidare ner i huskroppen. Ett 20-tal lägenheter
totalförstördes och många fler
skadades så svårt att de blev obeboeliga. Skadorna beräknas uppgå till 150 miljoner kronor.
Totalt blev ett 70-tal familjer
bostadslösa i branden. Brandutredningen har fastlagt att
branden började i anslutning
till skorstensröret i den lägen-

het där branden startade. Braskaminer är installerade i de mer
exklusiva etagelägenheterna.

Efter branden har det gjorts
flera utredningar, dels av Räddningstjänsten Syd själv, och dels
Södertörns räddningstjänst.
Södertörns uppdrag var att titta på metod, teknik och ledningsfrågor, inte orsak och förlopp.
– Det var en svårläst byggnad.
Räddningstjänsten trodde först
det var en lägenhetsbrand, men
det visade sig vara en vindsbrand.
Det blåste kraftigt och brandförloppet var otroligt snabbt, säger
Thomas Winnberg, Södertörn.
Förhållandena var sådana att
branden inte gick att stoppa.
– Man borde avstått från att
försöka släcka vindsbranden
och i stället sett till att den inte
spreds ner i lägenheterna. Resultatet blev det vanliga, vattenskador, säger Thomas Winnberg.
En konstruktionsdetalj underlättade spridningen neråt.
Under takfoten bestod fasadbeklädnaden av träreglar klädda
med zinkplåt.

Ledningsmässigt fick man heller inte ordning på det i början.
Man ”jagade” branden och det
tog lång tid innan stabsresurser
var på plats.
Mats Streer, räddningsledare
inledningsvis, håller i stort med i
kritiken. Inledningsvis hade man
två upplägg, att tidigt stoppa
branden eller fördröja den tillräckligt för att kunna samla styrkorna vid en brandmur mellan
hus tre och fem. Båda misslyckades.
Den hårda vinden gjorde att
man inte kunde arbeta obehindrat från höjdfordonen eftersom
säkerhetsskydden utlöste och
brandmuren visade sig inte existera.
– Om vi försökt bevaka och
hindra spridning neråt kanske
vi fått ett bättre utfall, men en
del av vattenskadorna härrör
säkert från pannrummet som
låg på vinden. Vattenledningarna brann av och läckte vatten
i timmar, säger Mats Streer.
GUNNO IVANSSON

Räddningstjänst
anmäls till Jämo
Bergslagens räddningstjänst
har anmälts till Jämo.
En kvinnlig brandman
anser sig könsdiskriminerad
vid tjänstetillsättning.
Den kvinnliga brandmannen
har vid flera tillfällen sökt
tjänster som brandman. Den
anmälan som gjorts gäller en
tillsättning av fyra tjänster i
år.
Två av de som anställts var,
enligt anmälaren, färdigutbildade våren 2007 och har sedan dess jobbat på vikariat. De
övriga två var färdigutbildade
i januari i år.
Kvinnan gick ut SMO för två
år sedan, har sedan sommaren samma år haft vikariat
som brandman. Hon är dessutom utbildad undersköterska och gör just nu utlandstjänstgöring som brandman
i Kosovo.
Kvinnan har klarat fyskraven
och anser att hennes meriter
gör henne kvalificerad för de
tjänster som annonserats ut

och att hon därmed utsatts
för könsdiskriminering.
– Det komiska är att jag i
höstas fick en förfrågan av
cheferna att ställa upp på en
tidningsintervju av det skälet
att räddningstjänsten fått så
bra kritik av Jämo för sin jämställdhetsplan. Hade jag vetat
vad jag vet i dag hade jag aldrig ställt upp på det, skriver
hon i sin anmälan.
Jämo har ställt sju frågor till
Bergslagens räddningstjänst,
bland annat hur anmälarens
meriter värderats.
Senast 2 april ska räddningstjänsten ha svarat. Därefter tar
Jämo ställning till om man går
vidare med ärendet.
Bergslagens räddningstjänst
vill i dagsläget inte uttala sig
om anmälan.
– Vi har ingen kommentarer
förrän vi vet vad Jämo säger
om våra svar, säger Per Modin, ställföreträdande räddningschef.
PER LARSSON
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Kungälv vet vad krisen

Nyckelpersoner. Räddningschef Lars Anderman är chef för sektorn Bygg och miljö där räddningstjänst är en av verksamheterna. Säkerhetschef Joachim Törngård sitter i
samma korridor på brandstationen. Stigande vattennivå i Göta Älv och Nordre Älv är ett återkommande hot mot Kungälv.
Foto: Gunno Ivansson

Hur klarar kommunen krisen?
Sätten att förbereda sig är säkert många. Sirenen åkte
till Kungälv och ställde frågan.
Det visade sig att krisberedskap och krisövning har hög
prioritet. Särskilt sedan nye säkerhetschefen tillträtt.
Först dränkte han kommunen i en flodvåg. Sedan sågade

kungälv. – Det har skett en
värdeförskjutning från ordet
olycka till kris och trygghet
under 2000-talet.
Det säger Lars Anderman,
räddningschefen i KungälvAle. Och det påverkar räddningstjänstens arbete.
I mitten av februari bjuder Kungälv på vårkänsla med sol och fågelkvitter. Med ett kort avbrott
prick tolv då klockspelet på
Nämndhuset mitt i stan spelar
så det dånar. Varje dag, året om.
För kungälvsbon är Taube-melodin ”Inbjudan till Bohuslän” en
lunchsignal.

Göta Älv och Nordre Älv flyter
stilla förbi.
– Men vi har koll på vattnet,
säger Lars Anderman, som i vinter brottats med hårda västliga
vindar.
Extrema väderhändelser och
klimatförändringar är på allas
läppar. Betongfundamentet
med noteringen 137 ute i älvfåran ger en grov uppskattning
av vattenståndet. Men ibland
rinner det över. Vasspinnar har
letat sig långt upp på land i parken längs älvåran, dithjälpta av
höstens översvämningar.
Kexfabriken – största arbets-

han politikernas devis ”Det ska va gott att leva i Kungälv”.
– Det är för klatschigt! Det ger uttryck för en lätthet,
inget jag vill hitta i kommunens säkerhetspolicy, säger
Joachim Törngård, säkerhetschef, som tar sitt jobb på
allvar – att skapa en krisberedskap som fungerar när det
gäller.

givaren i Kungälv – balanserar
på älvkanten, ett stenkast från
centrum. Med rätt vind luktar
stan nybakade Ballerina.
– Kexfabriken ligger väldigt
illa till när vattenståndet stiger.
Efter flera översvämningshot
har företaget investerat i mobila invallningar som dras fram
vid behov.
I vinter har Marstrandsön, med
sin täta träbebyggelse, isolerats
flera gånger när stormbyar piskat upp havsnivån.
– Vid sådana tillfällen har vi
ställt en brandbil på ön innan
färjan blivit obrukbar. Förr
trodde vi sådana vattenstånd

inträffade var 50:e år, men det
blir allt oftare.
Även risken för skred är påtaglig i kommunen.
– När det gäller naturolyckor
har vi inte den beredskap och de
resurser som krävs. Det bygger
till viss del på tur, att geoteknikerna på SGI är tillgängliga på
sitt kontor i Göteborg. Som det
är i dag har de tyvärr ingen jour
eller beredskap.
Det säger brandingenjör Anders Finn. Som nyanställd förra
sommaren fick han rycka ut till
ett mindre ras i kommunen.
Tio meter av en tomt hos en

privatperson hade rasat ner i
den angränsande bäcken. Huset stod kvar, cirka 20 meter
från kanten.
– Det var ingen stor olycka,
men det krävdes expertkunskap
och en geoteknisk undersökning
för att göra en riktig bedömning.
Behövs evakuering eller inte?
Ägaren var ju självklart orolig
och vågade inte låta familjen
vara kvar och sova i huset under
natten. Det blev en väldigt känslomässig insats, säger han.
Inom räddningstjänsten strävar de efter att bredda sin beredskap och skaffa nödvändig
information i förväg.
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n kräver
– Nöd uppstår inte bara genom
brand och trafikolycka, vi känner
att vi måste bli mer förberedda
på andra händelser, som exempelvis naturolyckor och extrema
väderförhållanden.
– Men allt bygger på förvarning. Vi är svaga när det kommer plötsligt. Ett nytt Tuve-ras
skulle vara mardrömmen.
Därför har man byggt upp ett
digert kontaktnät, liksom ett
nära samarbete med
kommunens säkerhetssamordnare.
Från länsstyrelsen
får de löpande information om väder och havsnivå.
Nätverk har byggts
med ambulans, polis, Vägverket, Vattenfall, VA-verket
och andra aktörer i
regionen. Inom Göteborgsregionen
har räddningstjänsterna gränslös samverkan och möjlighet att
begära hjälp av varandra.
Håkan Lundgren är chef för
räddningstjänstavdelningen:
– Vi är inte dimensionerade för
en kris, men vi ska ha en beredskap för extraordinära händelser. Det ska få plats i den dagliga
verksamheten. Folk förväntar sig
att räddningstjänsten fixar detta. Nackdelen är att vi förväntas
kunna göra mer än vi klarar.

– Tätare mellan krisövningarna för att öka medvetenheten.
Ledningsfunktion och uppstart
ska fungera för att vi ska vara
flexibla och klara att hantera
en kris, oavsett vad den orsakas
av, säger han.
– Vi ska inte ha någon väntaoch-se-mentalitet. Hellre vara på
tå i onödan, än för sent.
Nya karteringar och översiktsplaner ska tas fram med tanke på
skredrisken i kommunen. Hur
pass säkert är det
att bygga i vissa
områden? Sånt
ska det finnas riktlinjer för.
– Man får verkligen tänka sig för
innan man ger
bygglov vid älven
i framtiden. Vattnet kommer att
stiga, det vet vi. Vi
är generellt sett
restriktiva med
att exploatera stranden, säger
oppositionsrådet och socialdemokraten Miguel Odhner.

Hoten
kan lika
gärna vara
ungdomsvåld, rasism
eller rån

Samtidigt inser de att det är
naturligt att folk vänder sig till
räddningstjänsten som har butiken öppen dygnet runt, året
om. Oavsett om det handlar om
döda sälar, vatten i källare eller
strömavbrott.
På sin hemsida vägleder räddningstjänsten allmänheten om
hur man klarar en storm och
strömavbrott.
Krisberedskap har hög prioritet i Kungälv, försäkrar nytillträdde kommunalrådet Anders
Holmensköld (m). Men han vill
höja garden ytterligare.

Vad som leder till kris är aldrig
självklart.
– Hoten kan lika gärna vara
ungdomsvåld, rasism, rån - det
har också med säkerhet och
trygghet att göra. Eller om vi
hastigt behöver ta emot en stor
mängd flyktingar, säger Miguel
Odhner.
– Vi har haft allt från pyromaner till klimatstörningar. Och
vem hade förutsett tsunamin,
som blev en kris även här? Vår
egen kommunchef hörde till de
drabbade men kunde rädda sig
upp på en kulle i Phuket, säger
Lars Anderman.
När 14-årige John Rhon misshandlades till döds av ett gäng
nynazister 1995, ledde det också
till en kommunkris.
– Hur vi ska bygga trygghet
har blivit en huvudfråga i vårt
samhälle, konstaterar Lars Anderman.
katarina sellius

Senaste gången man gick upp i ”Röd stab” på räddningstjänsten i
Kungälv var vid stormen Per, då man hade orkanvindar på 42 m/sek
ute vid Marstrand, berättar Anders Finn och Håkan Lundgren.


Foto: Katarina Sellius

Posom-gruppen jobbar efter devisen ”laga efter läge”. – I dag har vi en god krisberedskap inom
Posom, anser Camilla Strandborg, som till vardags är enhetschef inom socialtjänsten.


Foto: Katarina Sellius

Posom-gruppen
klarar krisen
kungälv. Under tsunamin
öppnade kyrkan i Kungälv för
allmänheten, långt innan UD
fattat vidden av katastrofen.
Posom-gruppen i Kungälv
är i dag en vältrimmad organisation.

– Vi handlade rekordsnabbt den
gången. Jag var på ridkurs när
instruktören fick telefonsamtal om att det hänt en katastrof
i Thailand. Jag ringde övriga i
Posom-gruppen och vår präst
öppnade omedelbart kyrkan i
centrala Kungälv, berättar Camilla Strandborg, sammankallande i Kungälvs Posom-grupp.
Därefter rullade arbetet igång
med efterforskningar av saknade
och dygnet-runt-telefoner dit
oroliga anhöriga kunde ringa.
– Vi tog emot resenärer på
Landvetters flygplats.
Men Posom-arbetet har inte alltid fungerat lika effektivt. Under
2000-talet har Posom-verksamheten utvecklats och hittat en
fast form.
– När jag fick uppdraget som
sammankallande för åtta år
sedan var det luddigt och det
hände att gruppen aktiverades
av fel instanser, vid fel tillfällen.
Men det måste finnas struktur
och rutiner i arbetet om vi ska
klara att hantera det som inte
får hända. Nu har vi en mycket
god krisberedskap inom Posom,
anser Camilla Strandborg, som
till vardags är enhetschef inom
socialtjänsten.
Numera finns en Posom-pärm
med viktiga telefonnummer,

funktions- och checklistor. Gruppen träffas fyra-fem gånger om
året, tränar katastrofscenarier,
odlar personkemin och uppdaterar listor och rutiner.

Utöver en mindre ledningsgrupp finns ett 50-tal resurspersoner kopplade till Posomgruppen från olika verksamhetsområden inom kommunen samt
Svenska kyrkan.
Det är svårt att klart definiera
ett Posom-ärende.
– Vi har aktiverats ett antal
gånger. Egentligen ska Posom
enbart dra igång när alla normalt tillgängliga resurser är
uttömda. Men blir vi larmade,
säger vi aldrig nej.
De jobbar efter devisen ”laga
efter läge”. Senast Posom-gruppen aktiverades var när tre personer från Kungälvstrakten omkom i en helikopterolycka.
– Familjerna erbjöds krisstöd
och kontakter togs med de aktuella skolorna för att det skulle
finnas ett bra mottagande när
barnen kom till skolan.
En tragisk händelse då en ung
människa tog sitt liv, ledde till
att Posom aktiverades.
Liksom då ett flerfamiljshus
brann mitt i natten och ett 20-tal
personer evakuerades.
– Människor fick fly ut i natten i pyjamas, utan att hinna ta
någonting med sig. Vi öppnade
en skola där de kunde få värme,
kaffe, mat och information från
försäkringsbolagets jourhavande tjänsteman, berättar Camilla
Strandborg.

Även om det är viktigt med
struktur, måste Posom-gruppen även kunna tänka kreativt.
Vilket de fick – liksom resten
av kommunledningen – under
den senaste krisövningen. Ett
extremt oväder orsakade ett
dammbrott i Lilla Edet, vilket
skickade en flodvåg nedströms
Göta Älv. Centrala Kungälv stod
snart under vatten, med all infrastruktur utslagen.
– Vår uppgift blev att hitta tillräckligt högt belägna lokaler,
stödcenter, som kunde ta emot
evakuerade människor. Mat,
vatten och filtar skulle ordnas
fram och båtar användes för
transporter.
En uppgift som löstes galant.
katarina sellius

Fakta
Posom-gruppen i Kungälv
n  …svarar för beredskap för

psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer.
n  …ingår representanter
från socialtjänst, skola, fritid,
primärvård, räddningstjänst,
polis och kyrka.
n  …kan aktiveras av kommunens krisledningsgrupp,
räddningsledare, PKL och katastrofkommittén (Posoms
motsvarighet på Kungälvs
sjukhus). Larmas oftast via
SOS-Alarm.
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Likhet, närhet och ansvar är nyckelprinciper

Krisberedskap allas
kungälv. Läget vid Göta älv
gör Kungälvs kommun sårbar
för skred och höga flöden.
Men i sin krisberedskap arbetar kommunen brett för att
klara alla kriser - en pandemi
likaväl som översvämningar.
– Jag tror inte man kan förbereda sig efter sannolikheter. Man
måste vara allmängiltig och
kunna hantera vilken kris som
helst, säger Joachim Törngård,
säkerhetschef i Kungälv.
Han anställdes som säkerhetssamordnare i april 2006 men såg
snart att förändringar var nödvändiga.
– Jag kände att det fungerade
inte. Vi arbetade reaktivt på
sånt som kom från Krisberedskapsmyndigheten, låg aldrig
på framkant.
Med övertygelsen att framgång
i säkerhetsarbete bara kan nås
genom att arbeta långsiktigt
och skapa delaktighet i organisationen tog han
tog sig en funderare
på vilka förändringar
som krävdes. Joachim
Törngård kom fram
till ett antal punkter.
När han började var
tjänsten underställd
planeringschefen.
– Först och främst
mandatet. Jag ville
samla allt som rörde säkerhet
under min tjänst, vara direkt
underställd kommundirektören och ha fullt ekonomiskt
ansvar.

att rapportera faror, rutten planka i en bro eller trasiga gungor
på en lekplats.
– Återkoppling är viktigt. Det
är en trovärdighetsfråga att så
fort som möjligt berätta för den
som ringt när något åtgärdats.
Hösten 2006 drog han igång
en stor övning med fingerad
översvämning som nådde torget i Kungälv.
– Jag ville öva hela krisledningsorganisationen för att få
ett avstamp. Var står vi? Var behöver vi kraftsamla?
Svaret från övningen blev att informationshanteringen behövde
förbättras.
– Hur ska vi samordna inhämtning och sammanställning av information för att få en gemensam lägesbild.
Under 2007 påbörjades det
stora arbetet med att ta fram en
krisplan för extraordinära händelser.
Parallellt genomförde han en
omfattande risk- och
säkerhetsutvärdering
av kommunens verksamheter, en enkät
med namnet Kungälv
Blue. Enkäten innehöll över 200 frågor
uppdelade på fem
avsnitt: systematiskt
säkerhetsarbete, krisberedskap, brandsäkerhet, inbrott och skadegörelse
och informationssäkerhet. Den
skulle besvaras av enhetschefen
tillsammans med säkerhetsombuden.

Jag
var inte
populär
hos alla

Joachim Törngård fick kommunledningens stöd och fullt budgetansvar för anslaget från KBM
på 1,2 miljoner kronor. Tjänsten
omvandlades till säkerhetschef
och han samlade allt som rörde
säkerhet under sig, skydd mot
olyckor, krisberedskap, inre
skydd och försäkringar. Han
sitter på brandstationen.
– Det har både för och nackdelar. Det positiva är att människor
här har samma ”tänk”, det finns
alltid någon att bolla idéer med.
Nackdelen är signalmässigt,
säkerhet är inte en räddningstjänstfråga utan omfattar hela
kommunen.
Han började i det ”lilla” och
införde Kommunikator, ett tillbuds- och skaderapporteringssystem. 170 personer utbildades
i Kommunikator och fungerar
som säkerhetsombud på sina
arbetsplatser. I Kommunikator
rapporteras exempelvis skadegörelse, halk- och fallolyckor.
Det finns också en risklinje dit
kommuninvånarna kan ringa för

Första etappen av krisplanearbetet bestod i inventering och
processutveckling. Därefter utbildning i verktyget Ibero som
skulle användas i de följande
verksamhetsvisa risk- och sårbarhetsanalyserna. Alla verksamheter skulle analysera fem
scenarier:
1) Störning i elförsörjningen
2) Pandemi
3) Störning i elektroniska
kommunikationer (IT)
4) Störning i vattenförsörjningen
5) Översvämning
Berörda områden skulle analysera skred och i Marstrand en
hamnolycka. Arbetet engagerade fyra till sju personer per
verksamhetsområde och inleddes med en endagsutbildning,
bland annat i analysverktyget
Ibero, plus att det skulle ägnas
en dag per scenario.
En tung puck tyckte enhetscheferna redan om Kungälv Blue,
och när Joachim Törngård därefter la på dem uppgiften att göra

Om det värsta skulle hända och krisledningsgruppen måste kallas in finns en fast stabslokal. Skulle
den inte gå att använda finns flera alternativ. Dessutom finns mobila stabsutrustningar som gör att
man kan upprätta en stab var som helst. – Om en buss med skolbarn från kommunen går av vägen i
Sälen är det kanske i skolan vi ska vara, säger säkerhetschefen Joachim Törngård.
Foto: Gunno Ivansson

en risk- och sårbarhetsanalys
hördes inga hurrarop.
– Jag var inte populär hos alla.
De tyckte att det började bli för
mycket som inte är kärnverksamhet, men jag vill få det till
en lärande process.
Kungälv har flera stora risker,
trots det vill Joachim Törngård
inte tala så mycket om de stora
kriserna eller i termer av den
mest sannolika krisen. Vardagsarbetet ska inte förringas.
– Säkerhet och trygghet kan
inte ryckas ut ur krisberedskapen. Arbetet med det lilla är ett
sätt att få igång en arbetspro-

cess. Man kan inte få kontinuitet genom att bara arbeta med
stora kriser.
Risk- och sårbarhetsanalyser
pågår och ska vara klara 1 juli
2008. Planen för extraordinära
händelser beräknas stå klar första kvartalet 2009. Den ska ligga
till grund för årlig revision av
verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser.
Kärnan i en fungerande krisberedskap är enligt Joachim Törngård att få alla att se ledningsstrukturen och förstå likhet, närhet och ansvarsprinciperna. Det
ska vara enkelt och tydligt.

– Vi kommer att inom ett år
ha en väldigt gedigen krisberedskap. Tack vare att vi tagit ett
helhetsgrepp har vi delaktighet,
verksamheterna är medvetna om
sitt ansvar vid en kris. De väntar
inte på att någon säger åt dem
utan hanterar händelser på eget
initiativ. Vi har en organisation
som är medveten om vikten av
att ha en fungerande krishantering.
GUNNO IVANSSON
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ansvar

Kungälv står modell
för hela Europa
kungälv. Kungälv ska bli
Sveriges första kommun där
man alltid – oavsett störning –
kan ringa 112. Kungälv deltar
i ett referensprojekt för robustare infrastruktur vars resultat
kan komma att stå modell för
hela Sverige, ja hela Europa.
Det moderna samhället är sårbart vilket visat sig under de
extrema oväder som drabbat
Sverige under senare år.
– Under Gudrun kunde 90
procent inte ringa 112 och
Göteborg kunde ingen nå SOS

Alarm 15:30-23:00 den 9 januari, säger projektledaren Joachim
Törngård.
Initiativet kommer från Sveriges kommuner och landsting
som anser att Kungälvs kommun
är lämplig för ett referensprojekt
för att utveckla tekniska lösningar i kritisk infrastruktur.
Projektet ska identifiera sårbarheter och beroendeförhållanden
såväl inom som utom kommunen. Målet är robusta system.
Projektet genomförs tillsammans med näringslivet och ett

antal statliga myndigheter. Det
finansieras huvudsakligen av
företagen som får möjlighet att
sälja de lösningar som utvecklas
medan kommunen ställer personal till förfogande och gör sina
tekniska system tillgängliga.
– Vi hoppas på en win-win-situation när de nya systemen sitter på plats. Det är spännande att
just Kungälv kommer att göra
svensk infrastruktur robustare.
gunno ivansson

– Allt kan hända – en
plan bra att utgå från
kungälv. – Allt som åläggs
oss utanför den ordinarie
verksamheten upplevs som en
belastning. Samtidigt lever vi i
en värld där allt kan hända. En
plan är bra att utgå ifrån.
Denny Kraft, sektorchef för socialtjänsten i Kungälv, beskriver
hur kravet på att göra en riskoch sårbahetsanalys upplevs
ute i verksamheten.
Samtidigt såg han att säkerheten hade brister.
– När jag började här och vi
hade ett inbrott frågade jag vem
som är säkerhetschef – från försvaret var jag van att det fanns
en sån. Det är han som är chef
för upphandlingsenheten, fick
jag till svar och det fanns ingen
jour.
Säkerhetsarbetet hade inte legat helt för fäfot.
– Vi gjorde en beredskapsplan

Fakta

Fakta

Anslaget
från KBM
på 1,2
miljoner
går – förutom att
det täcker
säkerhetsHenrik
chefens
Petersson
lön – till
lagerhållning av masker, plus att en
summa årligen sätts av till
åtgärder som är resultat av
risk- och sårbarhetsanalyserna.
Kungälv har också anställt
en riskhanterare, Henrik
Petersson. Han är även stf
säkerhetschef och har bland
annat ansvar för inre skydd.

Extraordinära händelser
Kommunerna har en nyckelroll i krisberedskapen.
En extraordinär händelse
innebär en allvarlig störning
eller en överhängande risk
för en allvarlig störning i viktiga funktioner.
”Lagen (2006:544) om
kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap” reglerar
den lokala krishanteringen.
Enligt lagen är kommuner
och landsting skyldiga att
förbereda sig och ha en plan
för hur extraordinära händelser ska hanteras.
De är också skyldiga att
öva.

inför millennieskiftet och
i den fanns
kopplingar till
risk- och sårbarhetsanalysen, säger
stabssekreteraren Marita Marita LeijonLeijon-Lager- Lagergren
gren.
Hon berättar att det var ganska
mycket motstånd i början.
– I december hade vi gjort
Kungälv Blue och jag tror man
kände sig ganska nöjda med att
ha tagit sig igenom den.
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen utbildades elva enhetschefer och analysen beräknades ta sex dagar.
– Det var ganska krångligt, det
tog tid att sätta sig in i processen. Vi skulle tänka utifrån socialtjänstens perspektiv, men

är detta vårt
ansvarsområde? Kan vi
göra en bedömning av
detta trots att
det inte är vårt
ansvarsområde? Men vi Denny Kraft
fick jobbet
gjort på fyra
dagar.
Trots svårigheterna tycker
Marita Leijon-Lagergren att
gruppen kom fram till många
bra svar på hur man kan tänka.
Arbetet kommer att kräva ännu
mer tid.
– Ska det bli till nytta måste vi
öva. Det krävs både övning och
utbildning för att det inte ska bli
en skrivbordsprodukt.
gunno ivansson

KBM: Öva realistiskt oftare
Realistiska övningar är sällsynta.
Men annars ger KBM landets kommuner hyfsat betyg
på sin krisberedskap.
Årligen tar Krisberedskapsmyndigheten (KBM) tempen på landets förmåga att hantera allvarliga påfrestningar.
KBM:s bedömning är att krisberedskapen är ganska god –
men att det finns brister som
bör rättas till.
Den senaste uppföljningen visar att endast hälften av landets
kommuner uppfyllt lagkravet
om att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser. Det vill säga ställt
sig frågan: vad kan hända och

hur är vår förmåga att hantera
detta om det skulle inträffa?
– Vi har viss förståelse för att
detta arbete tar tid och vi kan
tydligt se att det går i rätt riktning, säger Martin Allard, ansvarig för risk- och sårbarhetsarbetet vid KBM.
– Kommunerna har blivit bättre på att planera sitt förebyggande arbetet inför en eventuell kris.
Frågorna lämpas inte längre över
på räddningstjänsten, nu sker ett
mycket bredare arbete.
– Samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser varierar
och beror på många faktorer.
Generellt kan man säga att vår
förmåga är bättre när det gäller
sådana situationer som faktiskt

har inträffat eller som vi förbereder oss på.
En stor brist är att det övas realistiskt alldeles för sällan.
– Ett minimikrav är en större
övning per år. Det målet är långt
ifrån uppfyllt, konstaterar Martin Allard.
Han tror att en orsak kan vara
hemmablindhet, man ser inte
behovet utan säger att ”det där
scenariot händer inte här”.
– Det viktigaste är att öva att
snabbt komma igång vid en kris,
rutiner, stabsarbete, samverkan
och inte minst informationshantering.
katarina sellius
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Insatsstatistik 2007

Värsta året för
spisbränder
Antalet bränder orsakade av
rökning och glömd spis är de
högsta på minst tolv år.
En tillfällighet?
– Det är något vi vill titta
närmare på, säger Björn Albinson, brandingenjör på Räddningsverket.
Sirenen har tagit del av preliminära siffror för räddningstjänstens insatser 2007. De visar en
del tydliga trender, men inga
anmärkningsvärda ändringar.
Utom möjligtvis en kraftig ökning av antalet bränder orsakade
av glömd spis. 1 350 bränder är
210 fler än året innan, en ökning
med nästan 20 procent.
– Ökningen i antal stämmer
överens med ökningen av bränder i flerbostadshus. Det kan
vara intressant att studera hur
stort samband de siffrorna har,
säger Albinson.
Noteringen för glömd spis har
inte varit så hög något år sedan
statistiken hamnade i digitalt
register 1996.
Det samma gäller antalet byggnadsbränder orsakade av rökning, 360 är högsta noteringen. Det kan vara en tillfällighet.
Skillnaden är trots allt inte så
stor och antalet bränder har i
många år legat strax över eller
under 300.
Men man kan tycka att antalet bränder orsakade av rökning

för som första hjälpen till människor vid insatser sker vid trafikolyckor.
– Det är fixering av nacke och
rygg som utfördes på 6 000 personer under 2007. Merparten
skedde i samband med trafikolyckor, säger Colin McIntyre,
statistiker på Räddningsverket.
Det kan också noteras att antalet anlagda bränder inte minskar. Förra året totalt 5 800, varav
1 400 i byggnader.

Rökning orsakade fler bränder
2007 än det gjort tidigare.


Foto: Micke Solebris

borde minska eftersom allt färre
röker.
– Samtidigt vet vi att rökarna
röker mer. Helt klart ställer man
sig frågor när sådana här siffror
dyker upp. Vi behöver titta närmare på statistiken när den är
fullständig. För vi vet också att
här finns många av dödsbränderna.
Lage om skydd mot olyckor
trädde i kraft 2004. Sedan dess
har räddningstjänstens undersökningar ökat och orsak till
bränder kan oftare säkras. Det
kan fortfarande påverka ökning
för bränder orsakade av glömd
spis och rökning.

Några kommuner släpar med
statistiken. Lycksele och Malå
kommuner finns inte med och
kommer heller inte att göra det.
Skälet är att kommunerna har
ett datasystem som inte är integrerat med Räddningsverkets
statistikdatabas.
– Men i år har inrapporteringen från räddningstjänsterna
fungerat bättre än någonsin och
det innebär att våra prognoser
bör ligger rätt nära de slutgiltiga siffrorna, säger Colin McIntyre. När allt är inlämnat och
bearbetat tror vi att endast fyra
kommuner kommer att fattas i
underlaget.
I april beräknas statistiken vara
fullständig. För den som vill botanisera mer i siffror finns Räddningsverkets statistik tillgänglig
på nätet. Var och en kan få egen
inloggningskod och gräva bland
tabeller.
– Men gränssnittet är utformat

Antalet insatser vid trafik-olyckor fortsätter att öka. De har så
gjort varje år sedan 1996. Då larmades räddningstjänsterna till
7 530 trafikolyckor, förra året var
siffran 13 600.
Faktum är att den vanligaste
åtgärd som räddningstjänst ut-

Bränder ej i byggnad – orsak
2003

2004

2005

2006

2007

objekt

6 880

7 073

5 617

4839

5512

5 400

Ej angivet

317

432

258

227

303

240

3 098

3 174

3 426

4 206

3 919

Barns lek med eld

795

965

736

939

Tågbromsning

152

115

118

94

Rökning

169

163

131

1 208

1 216

Blixtnedslag

261

Fyrverkerier

65

Heta arbeten 1
Explosion

Ej angivet

Spisen glömdes oftare än någonsin tidigare under 2007. Det
är en av de vanligaste orsakerna till bränder i byggnader och
i fjol ökade bränderna till följd
av glömd spis med 20 procent.


Foto: Micke Solebris

PER LARSSON

Bränder ej i byggnad – objekt

prognos

2002

brandorsak

för tjänstemän och politiker i
kommuner och länsstyrelser, det
är dem vi har prioriterat i utvecklingsarbetets första fas.
För mer information, gå in på
www.raddningsverket.se och
därifrån vidare till Om verket/
Statistik och Ida.

2002

2003

2004

2005

prognos

2006

2007

13

21

2

13

62

0

Papperskorg

394

427

438

480

517

500

4 400

Soptunna

341

329

413

474

454

500

742

840

Container

1 606

1 611

1 705

1 854

1 708

1 700

182

120

Personbil

3 715

3 701

3 602

3 416

3 447

3 200

172

203

170

Buss

*

*

*

131

162

140

1 167

1 185

1 209

1 100

Lastbil

*

*

*

268

329

320

270

141

289

444

90

144

143

155

193

230

63

66

51

75

65

60

27

31

22

16

21

20

Värmeöverföring

338

339

271

342

307

250

Flygplan

Självantändning

292

278

268

264

265

250

Skogsmaskin

Lägereld/grillning2

685

554

417

605

714

650

44

28

47

25

48

30

Övriga gnistor

255

378

238

156

235

Eldning av gräs

624

1 514

746

407

*

*

*

Återantändning
Anlagd med uppsåt

Tekniskt fel

Trafikolycka

Eldning annat
Friktion
Annan orsak
Totalt
Hette tidigare hantverkare
* Fanns inte aktuellt år
1)

2)

Husvagn/husbil

*

*

*

112

136

150

679

623

593

165

131

120

Spårfordon 1

50

27

32

30

44

40

Fartyg/båt

83

103

71

67

58

60

Övriga vägfordon

4

2

5

1

1

3

37

31

36

54

28

30

Jordbruksmaskin

*

*

*

86

82

80

Annan arbetsmaskin

*

*

*

106

118

100

150

Soptipp/deponi

*

*

*

256

280

300

345

300

Tält

*

*

*

11

7

10

828

920

900

Prod skogsmark inkl hygge

922

840

492

586

763

500

*

*

*

79

131

100

Annan trädbevuxen mark

2 637

2 777

1 802

1 748

1 755

1 600

990

1 298

1 139

823

847

900

Ej trädbevux mark

2 931

4 665

2 661

2 239

2 197

1 800

16 263

18 038

14 936

15 726

16 605

16 200

Annat

3 455

3 672

3 626

4 222

5 127

5 600

Totalt

16 263

18 038

14 936

15 726

16 605

16 200

Bytte 2005 namn från Lägereld till Lägereld/grillning

1)

Hette tidigare Tåg * Fanns inte aktuellt år
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Räddningsinsatser 2006-2007

prognos

Olycka/tillbud

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brand i byggnad

13 255

12 290

11 166

11 186

10 826

10 981

10 735

11 050

9 684

10 324

10 502

11 000

Brand ej i byggnad

17 417

18 677

10 844

14 374

14 546

14 724

16 263

18 038

14 936

15 726

16 605

16 200

Trafikolycka

7 530

7 835

8 098

8 747

9 608

10 732

11 950

12 220

12 370

12 724

12 781

13 600

Utsläpp av farligt ämne

2 451

2 008

2 061

2 245

1 970

1 910

1 709

1 569

1 572

1 920

2 151

2 250

525

610

484

556

526

544

568

554

449

399

366

380

858

973

1 100

Drunkning/tillbud
Nödställd person
Vattenskada 1

2 000

Översvämning vattendrag

2 394

1 528

2 129

1 851

1 782

2 067

1 700

1 382
209

578

315

1 497

2 093

1 700

3 050

311

1 700

Bergras/jordskred

10

11

15

Annat ras

33

55

40

1

Annan vattenskada 1
Stormskada
Ras/skred

2

Nödställt djur

477

1 256

551

3 579

728

685

977

1 104

449

47

82

56

64

94

97

76

79

58

1 028

1 012

935

967

834

931

927

808

662

597

610

630

3 163

3 431

2 909

2 992

2 299

2 461

2 659

2 490

2 292

3 755

3 519

3 700

30 924

32 036

29 248

31 656

31 913

33 736

34 101

33 077

31 358

30 279

32 106

32 500

Förmodad brand/undersök

7 323

8 158

7 565

8 271

7 778

8 583

8 888

8 633

7 755

6 030

5 705

5 600

Falsklarm brand, uppsåtligt

384

391

442

457

445

427

358

365

319

557

546

680

1 052

899

910

1 011

1 202

1 218

1 174

1 246

1 065

840

779

770

3

Övrigt
Larm utan tillbud
Automatlarm ej brand

Förmodad räddning
Falsklarm räddning, uppsåt

67

75

79

71

76

87

70

79

82

104

122

120

Totalt räddningsinsatser

87 643

91 154

76 876

88 305

84 696

88 898

92 522

93 012

84 433

88 912

91819

92 300

Annat uppdrag – ett urval
Akut sjukvårdslarm

3 080

3 715

3 632

3 952

3 897

4 197

4 424

4 630

4 722

*

I väntan på ambulans

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3 017

3 522

4 000

Sjukvård under delegation

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2 016

3 560

3 700

Hjälp till ambulans

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1 231

1 330

1 300

Hjälp till polis

*

*

*

*

*

*

*

*

*

300

329

340

Vattenskada delades 2005 upp i Översvämning av vattendrag och Annan vattenskada.
Hette tidigare Djurräddning. * Fanns inte aktuellt år.

1)
3)

Bostadsbränder objekt

prognos

objekt

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Flerbostadshus

2 778

2 652

2 451

2670

2 706

2 900

Villa

2 832

2 996

2 441

2755

2 744

2 700

Rad-/par-/kedjehus

184

169

184

175

167

170

Fritidshus

329

364

283

310

274

330

6 123

6 181

5 359

5 910

5 891

6 100

Totalt

prognos

El/hydraul/motor-verktyg
Lyftkuddar
Annan

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Allmän byggnad

1 712

1 832

1 681

2 015

2 201

2 200

Bostad

6 123

6 181

5 359

5 910

5 891

6 100

Industri

1 274

1 267

1 081

1 133

1 180

1 330

Annan byggnad

753

817

675

956

958

1 200

Annat

716

824

775

*

*

130

I det fria/ej angivet

157

129

113

310

272

40

10 735

11 050

9 684

10 324

10 502

11 000

* Annat har under 2005 fördelats på övriga objektsgrupper

Byggnadsbränder orsak

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Beredskap med handbrandsläck.
Stabilisering av olycksobjektet
Batterifrånkoppling

prognos

1 142

1 174

1 136

1 279

985

1 100

orsak

2002

2003

2004

2005

2006

2007

920

896

883

862

857

1 000

Orsak ej angiven

2 747

2 694

2 254

2 123

2 079

2 100

Återantändning

34

23

21

19

28

30

155

146

155

338

148

200

Säkring av skadeplats:
Skumutläggning

prognos

objekt

Losstagning med:
Enkla verktyg

Ras/skred delades 2005 upp i Bergras/jordskred och Annat ras.

Byggnadsbränder objekt

Totalt

Åtgärder vid trafikolyckor
Åtgärd

2)

Anlagd med uppsåt
Barns lek med eld

461

422

338

289

275

270

5 309

5 512

5 744

5 876

5 843

6 100

668

778

774

700

601

750

Glömd spis

119

152

106

110

66

100

1 118

1 181

1 213

1327

1409

1 400

164

145

137

151

142

160

1 052

1 009

1 020

1080

1140

1 350

Rökning

324

301

270

310

299

360

Levande ljus

334

340

303

353

288

280

5 968

6 001

5 862

5 883

5 378

5 300

1 165

1 115

1 000

1164

1259

1 300

Tågstopp

*

*

*

68

74

90

Blixtnedslag

139

137

94

96

99

50

Räddningsfrånkoppling spårtrafik

*

*

*

18

37

40

Fyrverkerier

40

45

64

84

79

90

Skyddsjordning spårtrafik

*

*

*

9

20

20

Heta arbeten

129

160

124

160

132

180

214

192

201

177

187

190

37

35

30

32

30

30

1 188

1 261

988

1112

1097

1 050

Annan
Övrigt:

Tekniskt fel

1

Explosion
Soteld

Trafikdirigering

4 496

4 881

5 059

5 536

5 606

6 000

Värmeöverföring

976

992

832

816

836

850

Rekvirera bärgare

1 611

1 517

1 356

1 384

1 405

1 200

Gnistor

396

476

332

290

292

310

714

785

789

771

776

800

Självantändning

235

245

192

221

200

230

Rensning av vägbana

5 485

5 665

5 541

5 680

5 727

6 000

Friktion

*

*

*

107

143

160

Sanering av drivmedel/hydraulolja

1 615

1 648

1 611

1 550

1 368

1 500

Annan

572

762

725

788

912

1 000

434

410

393

407

366

400

Totalt

10 735

11 050

9 684

10 324

10 502

11 000

2 203

2 172

2 274

2 159

2 506

2 800

Endast friläggning av vägbana

Annan
Inga åtgärder

1)

Hette tidigare hantverkare

* Fanns inte aktuellt år
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Antingen sitter
man på stationen
och rullar tummarna eller också
ronderar man på
fredagskvällarna
På besök vid Skolgårda skola, Conny Jakobsson träffar vaktmästaren Jan Niklasson. De båda har ett nära samarbete för att minska benägenheten att tända på och hålla
skolan skadefri.
Foto: Per Larsson

Motala

Väntar inte på branden
MOTALA. Släcka bränder är
självklart. Att förhindra dem
är inte alltid lika självklart.
Inställningen gör brandmästare Conny Jakobsson
upprörd.
– Man kan välja att sitta still
och vänta på branden. Vi har
valt att inte göra det, säger
han.

Conny Jakobsson, räddningstjänsten Motala-Vadstena, har
jobbat med skolbränder sedan
90-talet. De senaste fem åren har
arbetet intensifierats och systematiserats. Arbetet bygger på att
skiftpersonalen rycker ut till skolan och pratar med inblandade
så fort man fått nys om minsta
incident.
Arbetssättet har rönt uppmärksamhet och många kollegor har hört av sig.
– Efter några fyrverkeribränder
vi hade runt nyår ringde kanske
20 räddningstjänster och frågade hur vi jobbade, berättar
Conny Jakobsson.
Han berättade att insatsledaren på skiftet har ansvar för att
man gör rycker ut efter incidenter, och oftast är det just insatsledaren själv som gör jobbet.
– Alla ställer frågan hur vi får
med oss insatsledarna på det.
Är det inte en självklarhet, att
en insatsledare ska förhindra
bränder?

Conny Jakobsson skakar på
huvudet, konstaterar att det
inte är självklart för alla kårer.
Tomas Samuelsson, insatsledare
i Motala, säger:
– Frågan är egentligen hur
dum som helst.
Han har många gånger ryckt ut
till skolor där man fått varning
om att det är oroligt. Vid ett tillfälle när det under helgen eldats
utanför en skola drog Tomas upp
kameran och fotograferade ungdomarna på platsen.
– De frågade varför. Jag sa att
det är bra om det händer igen,
då kan jag se om samma personer är på platsen. Det blev lugnt
efter det.

Motalas modell bygger på sunt
förnuft, på personlig kontakt
och på att man reagerar omedelbart. Den snabba närvaron
har effekt.
–Dra på larmstället, ta ett varv
på skolan och snacka med elever.
Det är hur effektivt som helst.

Historien
säger att den
som eldat
lite, snart eldar mer och
större. Vid
minsta incident ska alla
anställda på
Tomas
skolan vara
Samuelsson
medvetna
om att de
ska höra av sig till räddningstjänsten.
Skolan har inga formulär som
ska skickas in. Men på brandstationen finns en pärm för anlagda
bränder med en tillbuds- och
skaderapport som fylls i av den
som svarar på räddningstjänsten.
– Man ska inte tro att alla på
skolan har en dator. Flera lärare
kanske delar på en. Är den upptagen när någon ska rapportera
kan kontakten med oss dröja. Vi
vill ha besked direkt. Och även
vid minsta lilla tillbud. Det ris-

kerar att bli större nästa gång,
säger Conny Jakobsson.
Tillbudsrapporten fylls i på
brandstationen och insatsledaren informeras. Denne rycker
omgående ut till skolan. Är insatsledaren upptagen kan någon ur dagtidspersonalen åka.
Den som ryckt ut noterar i tillbudsrapporten vilka åtgärder
som vidtagits. Åtgärderna följs
sedan upp.
– Man kan utveckla systemet
med pärmen bättre. Men vi har
valt att bygga verksamhet först,
system sen. Inte tvärtom.

nades den känslan. Det blev nya
incidenter med dem, ny kontakt
med skolan. I de fallen räcker
inte en förmiddag hos oss. Det
kräver mer resurser och även ett
politiskt beslut, säger brandman
Sven Carlsson.
Motala såg ett ökat antal incidenter vid skolorna förra året,
på vilket sätt kan man säga att
arbetet har lyckats?
– Vi har inga skolor eller förskolor som blivit totalförstörda
i bränder, inte under de 20 år
jag jobbat anlagd brand, säger
Conny Jakobsson.

Vid tillbud när man vet vem
som hållit i tändstickorna resulterar det ofta i besök på brandstationen. Skiftet informeras om
att det kommer besök.
– Vi försöker bygga en relation innan vi kommer till det
allvarliga, varför de är hos oss.
Förra året hade vi 23 besök. Med
två av dem kände vi att det inte
funkade så bra, och tyvärr besan-

Många räddningstjänster har
hört av sig till Motala, de vill kopiera systemet. Conny Jakobsson
konstaterar att en kopia sällan
blir bra.
– Det finns inget facit för hur
man ska göra och det finns
många som jobbar på andra
sätt. De som inte gör något kan
titta på den meny som finns och
forma sin egen variant.
Och vad svarar ni de som undrar hur ni fått med insatsledarna på uppgiften?
– Att det inte är något problem.
Alltså, antingen sitter man på
stationen och rullar tummarna
eller också ronderar man på fredagskvällarna efter behov.

Seminarium om skolbränder i Karlstad
En skola brinner varje dag – vem bryr sig?
Det är rubriken för ett seminarium om skolbränder som Räddningsverket arrangerar i Karlstad
17 april.
Syftet är givetvis att minska bränder och skadegörelse i skolan. Seminariet vänder sig framförallt
till skolledning, kommunledning och fastighetsskötare.

Under dagen presenteras möjliga åtgärder,
goda exempel och forskningsresultat.
Sista anmälningsdag är 7 april. Mer information finns på www.raddningsverket.se där också
anmälan kan göras. Vill du veta mer, ring Carina
Bergius 054 - 13 52 84 eller Björn Albinson
054 - 13 52 98.

PER LARSSON
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– Bränderna
är skolans
problem
LINKÖPING. Brand i en papperskorg ena dagen. Nästa gång kan
skolan brinna.
– Det eldas ofta kring skolan
på helgerna, skolledningen är
orolig, säger Mats Gröndal, skolvaktmästare i Linköping.
Det är skolans problem när skolan
brinner. Och det är dags att göra
något åt det. Budskapet kommer
bland annat från Brandskyddsföreningens vd Göran Schnell.
Och i Östergötland tycks man ha
förstått. När lokala brandskyddsföreningen kallade till konferens
kom 300 personer. Det var mer
än fullsatt och
inte så mycket
blåkläder. Kommunfolket kom
även från skolan,
säkerhetsgrupper, fastighetskontor och politiska nämnder.
Det antal anlagda skolbränder som vi ser i
officiell statistik har nått orimliga
proportioner. Och utanför statistiken brinner det ännu mer.
– Ingen annan arbetsplats skulle
acceptera att det anläggs brand
på toan med jämna mellanrum,
sa Göran Schnell.

på skolan vars väggar inte går upp
till taket på andra våningen utan
slutar mitt på väggen. Det är ett
öppet hål ner i hiss-schaktet, och
där är det populärt att vistas. Det
leder till skadegörelse, och ibland
eldas det också i hissutrymmet.
– I efterhand är det svårt att få
till en helt inbyggd hiss, det kostar
för mycket.
Skolan renoveras nu för 40 miljoner och med i paketet finns automatiskt brandlarm. Det är positivt.
Lennart Andersson och Mats
Gröndal är vaktmästare i Linköping. De har inte
haft så mycket
problem med
bränder, men
skadegörelsen
är påtaglig.
– Vi har ofta
incidenter. Men
det är oftast på
helger. Klotter
ser vi varje måndag morgon. Oftast är det nog
inte elever, snarare före detta elever, sade Mats
Gröndal.

Ingen annan
arbetsplats skulle
acceptera att det
anläggs brand på
toan med jämna
mellanrum

När skadegörelsen ökar, ökar
också antalet bränder. Sambandet
blev uppenbart för åhörarna.
– Det var tydligt, har bara inte
insett det förut, sade Eva Thor säkerhetsassistent i Linköping.
Hon jobbar med skaderegistrering och kan ibland uppleva att
skolor mörkar med incidenter,
att man inte vill ha en negativ
stämpel.
– Kan friskolornas intåg haft betydelse? undrade Eva Thor.
Jan Niklasson, skolvaktmästare
i Motala kände
till sammanhanget, att det
ena ger det andra.
– Har du ett
klotterstreck
måste det bort
omgående, annars har du tre Jan Niklasson
streck dagen
därpå. Det man funderar på nu är
vilka ställen vi behöver ta tag i på
skolan för att det ska bli svårare
att tända.
Niklasson samarbetar redan
ganska intimt med räddningstjänsten, minsta incident och han
ringer brandstationen. Det han
upplever svårare är att påverka
under byggtiden så att brandrisker byggs bort.
Ett exempel är en handikapphiss

Lennart Andersson har sett till att
få bort en del buskar så att det blir
svårare att gömma sig i närheten
av skolan. Han räknar med att det
förstörs för 100 000 kronor på ett
år, då är inte klottersaneringen inräknad. Från försäkringsbolaget
har kommunen fått sju kriterier
för att kunna sänka självrisken.
– Jag tror på övervakningskameror. Skadegörelsen sjönk bara
när vi nämnde att vi skulle ha kameror.
Bo Pettersson, rektor i Linköping,
vill gärna ha fler besök av räddningstjänsten.
– Den utbildning för årskurs två
och fem som man pratade om att
hela Östergötland har, den har
inte vi sett till.
Mer informationen till eleverna
ser han som jätteviktigt.
– Problemet är väl att det oftast
är andra än våra elever som utför
skadegörelsen. De når vi
inte.
Bitte Pettersson, fastighetsenheten
i Motala, efterlyste trevligare
miljöer i sko- Bitte Pettersson
lan och bättre
dialog med eleverna.
– Det handlar om oss alla. Tillsammans. Alla måste hjälpa till.
Och de flesta av oss är ju även föräldrar.
PER LARSSON

Joacim Skatt och Stefan Hagdahl har jobbat mindre än ett år med ett skolprojekt i Linköping, men
känslan är att de är på rätt väg.
Foto: Per Larsson

Linköping

Lär eleverna
för livet
LINKÖPING. Skolbränderna har skrämt upp
kommunen. Kommunen försöker dock inte
skrämma de som tänder på. Däremot lära
dem.
– Bakom en tuff fasad är de småpojkar,
säger insatsledare Stefan Hagdahl.

Linköping har haft ett antal svåra skolbränder
de senaste tio åren. Och när incidenterna blev
fler än någonsin var det en varningssignal att
göra något.
Räddningstjänsten och kommunens säkerhetsgrupp plockade ut 20 skolor som punktmarkeras
av bland annat räddningstjänsten. Sedan arbetet
drog igång förra året har 15-20 barn och ungdomar fått träffa brandmän och en lärdom i vad
deras handlande kan få för konsekvenser.
Joacim Skatt, utbildningsledare vid räddningstjänsten, tycker redan att man är på rätt väg.
– Det är förstås mest en magkänsla, för att vara
säker krävs statistik över flera år. Men jag känner
att vi nått ut med vårt budskap och de vi pratat
med har inte varit inblandade i något mer tillbud, säger han.
Stefan Hagdahl och Joacim Skatt fick i uppdrag att involvera åtta problemskolor i arbetet,
det utökades till 20 för att ge bredare referens.
De hämtade influenser från bland annat Göteborg och Motala och skapade därefter sin egen
modell.
Linköping har fyra olika åtgärder beroende på
vad som hänt.
n När den som tänt på är känd.
Rektorn kontaktar föräldrarna. När rektorn får
klartecken åker räddningstjänsten till skolan och
pratar med eleven eller eleverna om vilka konsekvenser deras handlande kunde fått. Samtal förs
en och en, mellan fyra ögon. Sedan förra våren
har man pratat med 15-20 elever.
– Det handlar om tillit och förtroende. Om vi
efter någon månad uppfattar att det är frid och
fröjd så släpper vi dem.
n Upprepad förseelse.
De som återfaller plockas med till övnings-

fältet och brandstationen. Man visar vad som
händer och vad som kan hända när det brinner.
På brandstationen får ungdomarna lära känna
miljön, kliva i ett rökdykarställ med mera.
– Tanken är också en känslomässig diskussion
där vi förklarar vilka risker vi tar i släckningsarbetet. Men det här steget har vi inte behövt
använda än, säger Joacim Skatt.
n Incidenter där ingen skyldig kan pekas ut.
En lektion om konsekvenser genomförs med
hel klass eller grupp av personer. Det har skett
vid ett tillfälle och responsen bedömdes som
mycket god.
n När skolan har bekymmer och behöver
stöd.
En person från räddningstjänsten medverkar
under en temadag i skolan och belyser problemen med bränder. Har genomförts på en skola.
Stefan Hagdahl konstaterar att det ofta är samma personer som tänder invändigt på skoltid
som utvändigt kvällar och helger. Kommunen
jobbar med att minska möjligheten att tända
på vid skolorna.
– En sån enkel sak som att se till att det inte
sitter tidningar i brevinkast på skolorna under
helgerna är ett sätt att minska brandrisken, säger Hagdahl.
Projektet i Linköping körs i första skedet fram
till semestern.
– Eventuell fortsättning beror nog på om vi
känner att vi är på rätt spår.
Stefan Hagdahl och Joakim Skatt är överens
om att satsningen på skolorna kan komma att
göra skillnad.
– Bara åsynen av oss på plats tror jag är nyttig
för skolan, säger Joacim Skatt.
– Dessutom känner vi själva att det vi gör är
meningsfullt. Det är handfast arbete som ger
mycket tillbaka. Kontakten med skolvärlden är
nyttig för oss, säger Stefan Hagdahl.
PER LARSSON
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Inga storstadsmode
Tre vinnarskallar.
Tre tjejer.
Tre missade bänkpress.
En före detta tävlingssimmare,
en fitness-instruktör och en fotbollsspelare på elitnivå.
Under en heldag ska den vältränade tjejtrion genomföra de
sex fystest som används för att
rekrytera heltidsbrandmän enligt ”storstadsmodellen”.
Ingen av dem har tänkt bli
brandman, däremot gillar de
utmaningar.
I höstas körde de ”varvet”, det
yrkesrelaterade brandmannatest
räddningstjänsten i Karlstad
använder för att testa sin egen
personal.
Inför Fyskonferensen, som arrangerades i Karlstad i början
av året, lät man 50 vältränade
personer testa hinderbanan. 21
killar och 29 tjejer – med icke
brandmannabakgrund – drog
slang, bar slangkorgar, släpade
docka i trapphus, etcetera. Frida,
Emelie och Karin hörde till de
tretton tjejer som klarade testet,
dessutom med god marginal.
Men hur står de sig i storstadsmodellens fysiologiska tester?
Vi befinner oss i friidrottshallen i Karlstad, där Stefan Holm
är stammis. Fast i dag är höjdhoppsställningen ledig, Holm
firar VM-guldet någon annanstans.

1

Handgrepp
420 N

Emelie Johansson, 20, klämmer
i med höger hand.
– Oj, säger hon förvånat.
Gripmetern visar 546 Newton. Långt över kravet på 420.
En tjej med fast handslag med
andra ord.
Frida Weng klarar gränsen
med höger hand, Karin Brodén
Nilsson når inte upp till kravet.

2

Stående längdhopp
två meter

Karin, som sysslat med fridrott,
får sin revansch i sandgropen.
Alla tre klarar godkänt, utan
större problem.

3

Löpning 3000 m
13.15 min

Karin är tveksam redan innan,
löpning är inte hennes motionsform.
Emelie har däremot kört intervallträning med fotbollslaget i höst och vinter. Hon kollar
blodsockernivån en sista gång.
Hennes diabetes kräver att hon
har järnkoll på matintag och
motion.
Frida drar upp ett högt tempo
redan från start, och har en stabil
löpning hela loppet igenom. Klockan stannar på godkända 13.06.

Ett fall framåt. – Jag hörde aldrig till dem som vann längdhoppet i skolan, säger Frida Weng, 30.
Däremot har hon – som gammal simmare – kastat sig från startpallen åtskilliga gånger. Hon klarade
längdhoppet i andra försöket. 
Foto: Johan Eklund
Karin har svårare att hålla varvtiden på 53 sekunder och halkar
efter. Emelie ligger på gränsen
men måste plocka in sex sekunder på sista kilometern.
– Öka nu, ge allt du har, skriker
testledare Janne Bengtsson.
Det funkar, klockan stannar på
13.11, fyra sekunder tillgodo.
– Se, det var ju skvättlätt, kommenterar Janne.
Och får en mördande blick
till svar.
Lunch, pastasallad och vila.

4

Bänkpress
30kg, 35 ggr

Det visar sig vara det tuffaste
momentet för dagen. Bröstmusklerna och överarmarnas
baksida får jobba maximalt,
men krafterna räcker inte till.
Frida måste ge sig efter 30 lyft.
Besviken och förbannad. Också
Karin och Emelie får ge sig un-

der skivstången. Bland annat på
grund av ovana – de saknar tekniken – men också på grund av
belastningen.
– Krafterna tog bara slut, konstaterar Emelie.

5

liga moment, är de nöjda med
dagen.
– Jättekul att mäta sig och vi är
inga mil ifrån. När kan vi göra
om det? undrar Frida.
KATARINA SELLIUS

Lyft till haka
15 kilo, 40 ggr

Längd: 1.75
Vikt: 75 kg
n  Yrke:

student,
fritidsledare
n  Mittback i fotbollslaget

n  Resultat: Godkänt i 4

moment: handgrepp, 3 000
m, stående länghopp, lyft till
hakan
n  Kommentar: När vi körde

Rodd
500 meter, 105 sek

I sista momentet exploderar alla
krafter. Ansikten skrynklas ihop,
mjölksyra och jävlaranamma
pumpar i lår och underarmarBåde Karin och Emelie är ynka
tre sekunder från godkänt, Frida
klarar på sekunden.
Trots att ingen klarat samt-

Ålder: 20

Qbik i Karlstad. Tränar åtta
pass i veckan, fyra bollpass
samt fyra intervall och styrka

Det går lättare, musklerna finns
tydligen på rätta stället. Alla tre
klarar momentet utan större
problem.

6

Emelie Johansson

Testledare Janne Bengtsson
peppar.

det arbetsrelaterade testet
i larmställ jobbade vi mer
med hela kroppen. I dag
känns det som vi fokuserat mest på överkropp.
Jag klarade att dra den där
brandslangen hur lätt som
helst. Men inte bänkpressen,
lite surt!
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eller
Emelie klämmer i allt vad hon
har. Hon visar sig ha järnnypor
och klarar med rekordmarginal.


Foto: Johan Eklund

Löpningen gick bra för Emelie medan Karin hade det tungt.


Foto: Johan Eklund

Bänkpress är i särklass det moment tjejer har svårast för. Stången väger 30 kilo och ska upp 35
gånger i en viss takt. Alla tre misslyckades. Karin orkade 18 medan Frida var närmast med 30.


Frida Weng

Karin Brodén Nilsson

Ålder: 30

Ålder: 37,
två barn

Längd: 1.74
Vikt: 73 kg

Längd: 1.69

n  Yrke:

Vikt: 70 kg

n  Före detta elitsimmare.

sjukgymnast,
instruktör
på gym

lärare på
högstadiet,
instruktör
på gym

n  Yrke:

Tränar fyra konditions- och
styrkepass i veckan.

n  Tränar fyra gånger i veckan.

n  Resultat: Godkänt i 4 mo-

ment: stående länghopp, lyft
till hakan

ment: 3 000 m, stående länghopp, lyft till hakan, rodd
n  Kommentar: Med tanke

på att vi fick frågan om att
vara med i testet för två
veckor sedan, får man ändå
vara nöjd. Just nu är jag väldigt trött. Ge mig ett halvår
så ska jag nog klara det!

Foto: Gunno Ivansson

n  Resultat: Godkänt i 2 mo-

n  Kommentar: Jag tror det

krävs att man har en aktiv
livsstil och tränar ofta. Skulle
jag testa ”på riktigt” skulle
jag ta reda på exakt vilka
muskelgrupper och vilka moment som ska testas – och
sen köra järnet med styrka
och teknik!

Lyft till hakan gick ”skvättlätt” för alla tre. 40 är kravet och Emelie gjorde 44. Värst var Frida som i
ett ryck av inspiration drog upp 15-kilosstången 60 gånger.


Foto: Gunno Ivansson
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För tufft för
flertalet kvinnor
Rodd upplevdes som en av de tuffaste momenten. Frida Weng
gav allt och klarade precis tiden 1.45 minuter. Foto: Gunno Ivansson

Storstadsmodellen
n  Anställningstest för hel-

tidsbrandmän i Göteborg,
Malmö och Stockholm.
n  Vi lät tre vältränade tjejer
testa de fystester som ingår
i storstadsmodellen. Handgrepp, stående längdhopp,
3 000 m löpning, bänkpress,
lyft till hakan och rodd.
n  Sökande som klarat samtliga delmoment går vidare till
dag 2 och intervju, stresstest,
höjdtest. Utöver detta krävs
tvåårig SMO-utbildning eller motsvarande, intyg från
godkänt rullbandstest samt
körkort.
15

600
500

Höger hand
Vänster hand

400
300

Karin
Frida
Handgrepp 420 N
40
35

13.06

13.11

Rätta virket? Claes-Henrik Silfver är fysansvarig och testledare vid Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Frida Weng, Karin Brodén Nilsson och Emelie Johansson är nyfikna på hur de står sig i storstadstestet. 
Foto: Johan Eklund

30

30
14.29

Emelie

25
20

20

18

15

10

Bänkpress 30 kg, 35 ggr
120

1:48

1:48

1:45

100

5

80

0

Karin
Frida
Emelie
Löpning 3 000 m, 13.15 min
Rodd 500 meter, 105 sek

70

2.07
200

50
40

250

60

60

41

2.03

2.11

44
150

30

Lyft till hakan 15 kg, 40 ggr

Stående längdhopp 2 meter

Tjejer kan klara storstadstestet. Men det krävs en fysik
utöver det vanliga och en vilja
av stål.
Den slutsatsen kan dras
efter att Sirenen låtit tre
vältränade tjejer genomgå
storstädernas fystest.
Carin Brodén, Frida Weng och
Emelie Johansson, som ställde
upp i Sirenens test, är tre mycket
vältränade tjejer. En är elitidrottare, de två andra har varit. Alla
tre har förmågan att pressa sig
till det yttersta. Med god mariginal har de klarat det arbetsrelaterade testet hos Karlstadsregionens räddningstjänst, ändå
misslyckas de att klara storstadstestet. Visserligen fick de bara två
veckor att förbereda sig och med
träning skulle de klara bänkpressen, det tror såväl de själva som
testledarna Janne Bengtsson och
Claes-Henrik Silfver.
Testet visar att det krävs oerhört mycket och hittills har en
enda kvinna klarat storstadstestet. De som misslyckas är dåligt
förberedda anser räddningstjänsten. Men vilka förberedelser
krävs? Och är det rimligt och tro
att ”genomsnittskvinnan” har fysiska och mentala förutsättningar att klara storstadstestet?
– Nej, att en stor procentandel
av tjejerna ska klara alla moment
blir jättesvårt.
Det säger Janne Bengtsson,
själv gammal 800-meterslöpare, under många år ansvarig för
hockeylaget Färjestads fysträning och fystränare åt skidåkaren Tobias Fredriksson.

kropp. Efter att i månader specialtränat bänkpress klarade hon
precis 35 repetitioner.

– Att en stor procentandel av
tjejerna ska klara alla moment
i storstadstestet blir jättesvårt.
Det säger Janne Bengsson,
erfaren fystränare.


Foto: Johan Eklund

Han påpekar att man inte får
glömma den biologiska skillnaden, män har 40 procent mer
muskelmassa. Storstadstestet
är ingen match för killar.
– Testet innehåller inga elitkrav, tre otränade killar skulle
stå sig bättre i styrkemomenten.
Tjejer som ska bli brandman och
klara storstadstestet bör se ut
som de här tre tjejerna, de bör
ha längd och tyngd, anser Janne
Bengtsson.
Kvinnan som klarat storstadstestet är undantaget som bekräftar regeln. Hon är 1,62 lång
och väger 63 kilo, har tränat och
tävlat gymnastik sedan barnsben och van att ”lyfta” sin egen

Även Claes-Henrik Silfver tror
att kvinnor med beslutsam träning kan klara storstadstestet,
men testresultaten får honom
att fundera kring det yrkesrelaterade testet.
– Om storstadstestet motsvarar vad som krävs för yrket, då är
vårt test för lätt eftersom tjejerna
klarat det med så bred marginal.
Storstadstestet ska ju vara vetenskapligt grundat och när Räddningsverket nu säger att vi ska
glömma testet blir man fundersam. I den nya AFSen propageras
för yrkesrelaterade tester och jag
hoppas att Räddningsverket tillsammans med räddningstjänsten kommer överens om något
vettigt och bra.
Både Frida Weng och ClaesHenrik Silfver tror att det är
ett fåtal av dagens ungdomar
som provat gränsen för sin förmåga.
– Många unga är inte vana att
träna. I våra tester har jag sett
ungdomar som avbryter och säger att de är trötta när det knappt
märks på andhämtningen. Träna
måste vara en livsstil för de som
vill bli brandman. Jag tror man
måste höja intagningskraven till
SMO-utbildningen för att få in
tjejer som kan klara fystesterna.
I dag är det höga krav på betyg
att ta sig in, men låga fyskrav om
man ställer det i relation till storstadstestet, säger Claes-Henrik
Silfver.
gunno ivansson
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Olyckor som den här ska förhoppningsvis snart vara ett minne blott. Efter att ha misslyckats med att nå enighet om en nationell utbildning har Vägverket, Räddningsverket, Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen kommit överens om grundläggande kompetensmål för utryckningsförare. En kompromiss som alla är nöjda med.


Foto: Katarina Kresak

Enighet om kompetensmål
för utryckningsförare
Det blev ingen särskild behörighet i körkortet och det blev
ingen nationell utbildning.
Efter mer än tio års utredande slutade det i grundläggande kompetensmål.
Bengt Carlsson, räddningschef
i Torsby och ordförande i Glesbygdsklubben, som gjort tummen ner för alla förslag hittills,
är nöjd i dag.
– Det är den här lösningen vi
i Glesbygdsklubben strävat efter hela tiden. Det är så bra det
kan bli.
Glesbygdsklubben har varit
emot nationella mål som de
anser skulle bli orimligt dyra
för små kommuner.

– I min kommun har vi till exempel inte ett enda rödljus. Vi är
inte emot regler men det måste
vara med sans och förnuft.
Förslaget pekar ut sju kompetensområden där en utryckningförare bör besitta kunskaper
som kan omsättas och tillämpas
i praktiken.
• Trafikförfattning
• Yrkesrollen och 0-visionen
• Trafikpsykologi
• Arbetsmiljölagstiftning och
interna föreskrifter
• Fordonsvård
• Körning i olika angelägenhetsgrader
• Körning under olika förhållanden

De grundläggande kompetensmålen för utryckningsförare har framtagits av Vägverket,
Räddningsverket, Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen och
Socialstyrelsen. Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga att
det är arbetsgivarens ansvar att
personalen har rätt utbildning
och kompetens för att klara sina
arbetsuppgifter.
Det finns inget tvingande i dokumentet om hur utbildningen
ska se ut eller att man måste utbilda. Trots det tror Bengt Carlsson att målen får betydelse.
– Jag förväntar mig att Arbetsmiljöverket har koll på att rädd-

ningstjänsten följer arbetsmiljölagen. Vi i Torsby kommer nu
att titta på kompetensmålen och
vad vi behöver jobba med.
Göran Björn, chef för trafik
sektionen vid räddningstjänsten Storgöteborg, har varit med
om att ta fram kompetensmålen.
Även han tror att de kommer att
ge högre kompetens på utryckningsförarna.
– Med tanke på hur många
telefonsamtal jag fått och hur
mycket material jag skickat ut
genom åren är jag övertygad om
att det här kommer att höja statusen på utryckningskörningen.
Det finns ett jätteintresse för utryckningskörningen hos rädd-

ningstjänsterna. Jag är helt säker
om att på sikt kommer man att
hitta former för att nå målen.
Räddningsverkets Lars-Gunnar
Strandberg är också nöjd med
vad gruppen uppnått. Och han
hoppas att det blir använt.
– Storstäderna har haft egna
utbildningar, men nu finns ett
material som alla kan använda.
Räddningstjänsten ställer krav
på att anställda i butiker och
restauranger ska brandskyddsutbildas, då kan man inte gärna
undanta sig själv från kravet att
uppfylla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
gunno ivansson

Ny organisation på skadeplats
Räddningsverket har tagit
fram nya riktlinjer för skadeplatsorganisationen vid
olyckor med farliga ämnen.
Där föreslås att olycksplatsen delas in i tre zoner:
het, varm och kall. Ett annat
förslag är att det skapas regionala samordningsfunktioner.
Riktlinjerna ges ut tillsammans
med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen och är resultatet
av ett regeringsuppdrag från
2003. Bakgrunden var oklara
ansvarsförshållanden på olyckplatser mellan räddningstjänst,
polis och sjukvård. Redan 2005
lämnades ett första svar på upp-

draget där det diskuterades en
anpassning till internationell
praxis med en indelning i tre zoner. Räddningsverket fick sedan
i uppdrag att utveckla förslagen
från det första uppdraget.
Många har redan anpassat sig
till trezons-modellen där den
heta zonen är olycksplatsen.
All personal i den heta zonen
måste bära särskild skyddsutrustning.
Saneringen utförs i nästa zon,
den varma, dit drabbade evakueras. Den varma zonen utgör
riskområdets yttre gräns.
När räddningstjänsten genomfört livräddande personsa-

nering förs drabbade ut i den
kalla zonen för transport till
sjukhus. Den kalla zonen utgör
skadeområdets yttre gräns och
fungerar som avspärrning för
obehöriga.
Syftet med riktlinjerna är att
tydliggöra respektive organisations ansvarsområde och arbetsuppgifter för att öka säkerheten
och uthålligheten.
I rapporten klargör man samtidigt ett antal begrepp.
– Med sanering menas olika
saker, för någon betyder det att
schakta bort det översta jordlagret medan det för andra innebär personsanering. Vi använ-

der nu begreppen livräddande
personsanering och fullständig
personsanering. I 99,9 procent
av fallen har räddningstjänsten
ansvaret för den livräddande
saneringen medan den senare
är sjukvårdens uppgift, säger
Michael Wermelin, Räddningsverket.
Riktlinjerna behandlar också
vilket stöd som behövs för regional och lokal vidareutbildning.
Skapandet av en regional samordningsfunktion ska främja
planering i samverkan mellan
de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänsten,
sjukvården och polisen.

– Det är bra om man tillsammans diskuterar behov och planering av utbildning och övning.
Länsstyrelserna har ett samordningsansvar och vi förseslår att
de får ansvaret för att sammankalla funktionen.
Michael Wermelin understryker att det är riktlinjer och framhåller flexibilitet och samverkan,
att man hjälps åt.
– Finns en liknande organisation som fungerar ska vårt förslag ses som en komplettering,
säger Michael Wermelin.
gunno ivansson
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Tar sig tid att räd
M

erseyside räddningstjänst räddar liv
innan larmet går.
Hembesök är en av brandmännens viktigaste uppgifter. Kvitto på arbetet är att antalet
döda och skadade i bränder sjunker kraftigt.
Nästa steg är ett friskare Liverpool. Nu ska man
slåss mot fattigdom och ohälsa.
Sirenen besökte Liverpool för snart fem år
sedan. Reportaget blev uppmärksammat och
lockade till studiebesök i England. Merseyside
årgång 2003 håller fortfarande som förebild för
svenska räddningstjänster.
Merseyside årgång 2008 har nått avsevärt
längre.

Text och foto: PER LARSSON

Peter Cook är van socialarbete. Enda skillnaden är att han numera gör det i räddningstjänstens uniform och för
sig själva, trivs och mår bra, då är också risken för bränder mindre. Merseyside har hjälpt många kommuninvåna
LIVERPOOL. 9 000 hushåll. Så många kliver
Merseysides brandmän in i för att prata brandsäkerhet.
Varje månad.
– Vet du vad som är unikt med räddningstjänsten?
frågar ställföreträdande räddningschef Michael Hagen.
Han får inget vettigt svar, och hade nog inte räknat
med det heller, utan replikerar själv:
– Tiden. I dagens stressade samhälle är räddningstjänsten unik eftersom vi har tiden.
Hagens åsikt att det finns outnyttjad tid kan för en
chef i räddningstjänsten vara som att svära i kyrkan. I
så fall svär Michael Hagen som en borstbindare.
– Självklart ska vi öva och utbilda i brand, men det
blir ändå tid över. Och här har vi diskuterat hur vi
ska använda den.
Inte bara diskuterat, utan även bestämt.

Räddningstjänsten är unik
eftersom vi har tiden. Här har vi
diskuterat hur vi ska använda den.

Fokus ligger på brandsäkerhet
i hemmen, skadorna ska minska.
Det innebär att brandmän jobbar
mycket aktivit med brandsäkerhet.
Det innebär också att resurser omfördelas, antalet brandmän i operativ tjänst minskar stadigt.
Nedskärningar av personal bruMichael Hagen
kar medföra protester om att det
drabbar tredje man. Såna argument håller inte i Liverpool eftersom skadesiffrorna
sjunker.
För fem år sedan protesterade personalen. Brist
på information och resurser tyckte brandmännen
om nymodigheterna. Då besökte de 27 000 hushåll
på ett år.
Men ledningen backade inte en millimeter. I stället
har takten för arbetet med brandsäkerhet i kommunen accelererat.
När det i april görs bokslut för verksamhetsåret
07/08 räknar man med att ha sprängt 100 000-gränsen. Vi pratar då antal besökta hushåll på ett år.
Samtidigt har antalet skadade och döda i bränder
minskat markant. På sex år, 2000/01 till 2006/07, har
döda i bränder mer än halverats, antalet skadade
minskat från 330 till 120.

Det beror givetvis inte bara på brandmännens
hembesök. Men Merseyside Fire & Rescue Service som
myndighet lär ha stor del i resultatet. Räddningstjänsten gör mer än hembesök.
Det är allt från att uppfostra unga värstingar till
att installera bostadssprinkler hos de som inte kan
hantera sina brandrisker.
Koncentrationen ligger tydligt mot de som har det
svårt i samhället.
Merseyside började det målmedvetna arbetet med
brandsäkerhet i kommunen (Community Fire Safety) för tio år sedan. Fem år senare var 20 personer
anställda för uppgiften. I dag är de 75.
Av de 75 har 35 räddningstjänstbakgrund. Övriga
har spridda kompetenser, de är så kallade förespråkare för olika grupper. Det kan vara invandrare, handikappade, äldre med mera.
I räddningstjänstens eget callcenter jobbar sex personer. Två tar emot bokningar om hembesök och de
övriga fyra skriver in rapporterna från brandmännens besök.
– Vi har sedan starten gjort 400 000 besök till 250
000 olika hushåll. Tyvärr finns inte alla medborgare
i offentliga telefonregister. Vi har inte nummer till
fler än 350 000 hem. Det har diskuterats att vi ska
köpa loss fler nummer från privata register. Men 20
000 nummer kostar 80 000 kronor. De pengarna har
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dda liv

Bostadsbränder och hembesök
år

bostadsbränder

döda skadade skadekostnad hembesök
milj kr

00/01

1 932

17

330

694

58 379

01/02

1 749

16

281

629

58 253

02/03

1 557

12

156

560

18 922

03/04

1 612

9

171

580

27 340

04/05

1 470

11

173

542

30 341

05/06

1 456

11

155

547

51 014

06/07

1 336

9

126

516

59 853

07/08*

1 200

8

92

477

107 000

* Verksamhetsåret 07/08 pågår, siffrorna är en prognos baserad på
periodens första 10,5 månader.
2000-2005 skötte ett privat företag det callcenter som bokar hembesök. Merseyside var inte nöjt med hur uppgiften sköttes, när kontraktstiden gick ut tog man över i egen regi, det är från 05/06.
n n n Räddningstjänsterna i Stockholm, Södra Roslagen och Sö-

dertörn täcker tillsammans ett område som befolkningsmässigt är
jämförbart med Merseyside. De tre räddningstjänsterna hade 832
utryckningar till bostadsbränder 2006. 11 personer dog i bränderna
och 161 skadades.

Brandmäns hembesök januari 2008

rst och främst tittar efter hur brandsäkert det är i hemmen. Men även sociala aspekter tas upp. Kan folk sköta
are till högre bidrag och därmed drägligare liv.
Foto: Per Larsson
vi inte, säger Chris Moran i callcentret.
Merseyside redovisar statistik varje månad och har
kontinuerlig kontroll på att hembesöken sköts. Siffror
redovisas för varje enskilt skift på alla 26 brandstationerna.
En utryckningsstyrka ska göra 55 hembesök i månaden. Större stationer som bemannar två bilar per
skift ska hinna med 440 besök i månaden, mindre
stationer 220.
Under januari noterade Low Hills brandstation för
högsta noteringen, 519 hembesök. Blå skiftlaget på
stationen svarade för 147 besök fördelat på två bilar.
Skiftlaget hade 15 arbetsdagar i januari, det innebär
i snitt tio besök per skift.
Samtidigt minskar alltså antalet brandmän i operativ tjänst.
– Men vi säger inte upp någon. Det är vid pensioneringar som tjänster inte återsätts. Merseyside hade
1 000 brandmän, nu går vi mot 800. Dagens brandmän arbetar också fler timmar. Men de tjänar numera
560 000 kronor om året jämfört med 380 000 förut, så
det är ingen som protesterar, säger Michael Hagen.
Färre brandmän på brandstationerna innebär att
färre specialfordon kan bemannas. Det har lösts
genom att bland annat höjdfordon placerats ut på
deltidsstationer.
– De bilarna används ändå så sällan. Vi kan larma

deltidarna när stegbilen behövs, säger Michael Hagen.
Under brandmännens och förespråkarnas hembesök granskas bostaden och levernet, man letar risker
och pratar brandsäkerhet. 3 500 brandvarnare monteras i bostäder varje månad.
Utsatta grupper kan erbjudas extra skydd som portabel bostadssprinkler, brandsäkra filtar och inbyggda
fritöser. Allt detta kostar förstår pengar.
Men Michael Hagen anser att det är med pengar
som med tid. Det finns.
– Frågar du så har ingen pengar. Men se dig om i
samhället, kan någon påstå att det inte finns pengar
i omlopp?
Merseyside lägger därför ner mycket möda på att
nosa upp pengar. Man söker pengar i fonder, både
hos EU och nationellt. Beacon, en organisation under regeringen, har flera gånger tilldelat Merseyside
utmärkelser som en föregångare myndigheterna vill
andra ska ta efter. Med äran kommer också ekonomiska medel som ska användas för att fortsätta utveckla verksamheten.
– Vi har dessutom 70 miljoner pund i vår egen budget varje år. Det är upp till oss själva hur vi använder
de pengarna, säger Michael Hagen.

station

röd

vit

blå

grön

totalt

Low Hill
Bootle & Neth
Southport
St Helens
Wallasey
Liverpool City
Speke
Birkenhead
Kirkdale
Bromborough
Kirkby
Crosby
Old Swan
Toxteth
Newton L W
Formby
Heswall
Huyton
Eccleston
West Kirby
Croxteth
Belle Vale
Upton
Whiston
Aintree
Allerton
Totalt

121
120
106
125
110
112
111
107
108
113
114
104
111
97

126
112
116
113
112
110
110
142
113
112
84
117
84
74

147
116
112
112
119
113
110
118
112
108
113
96
102
99

125
120
129
114
120
116
114
78
113
100
115
85
76
89

55
58

59
61

65
60

63
57

59
57
56
52
53

59
48
55
57
62

48
56
51
53
37

57
54
60
59
57

519
468
463
464
461
451
445
445
446
433
426
402
373
359
259
257
251
242
236
226
244
223
215
222
221
209
8 960

Statistik över gjorda hembesök under januari 2008. De 14 första stationerna, ner till Toxteth, bemannar två bilar per skift, övriga en bil. Röd, vit,
blå och grön är benämningen av skiftstyrkorna. De stationer där enbart
totalen redovisas har flexibel organisation utan fasta skiftstyrkor. Skiftpersonalen lägger där själva upp arbetstiden.

Merseyside Fire & Rescue Service
Omfattar: Merseyside county (motsvarande län) med kommunerna
Sefton, Knowsley, St Helens och Wirral. Totalt närmare 1,5 miljoner
invånare. Huvudort är Liverpool, vars storstadsområde har drygt
800 000 invånare.
Utmärkelser: Merseyside räddningstjänst är flerfaldigt prisbelönt av
Beacon authority som lyfter fram nationella förebilder. 2004 belönades räddningstjänsten för enastående arbete med äldre, 2006 för
enastående arbete med yngre. Bara fyra organisationer har prisats
för ungdomsarbete, de övriga tre är barnorganisationer. 2006 var
Merseyside Storbritanniens högst rankade räddningstjänst.
Personal: Räddningstjänsten har 26 brandstationer och totalt cirka
1 600 anställda. Drygt 800 är operativ personal, 75 personer jobbar
med brandsäkerhet i kommunen. Av all personal jobbar cirka 100
med ungdom och äldre.
Larm: 90 000 om året.
Ekonomi: budgeten ligger på 70 miljoner pund (cirka 980 miljoner
kronor).
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Tar täten. Rob Taylor och Merseyside ligger långt fram i brittisk räddningstjänst. Och man slår sig inte till ro med framgångar och ryggdunkar utan blickar hela tiden framåt
och hittar nya angreppssätt för att öka tryggheten i kommunen.

Prioriterad uppgift

Bekämpa fattigdom
S

teget före. Om det är en ambition ska
vi låta vara osagt. Men Merseyside fire
& Rescue Service kliver hellre på i obanad
terräng än trampar i andras fotspår.
Sirenen besökte Merseyside hösten
2003. Då var bostadssprinkler en av de
stora frågorna. Räddningschefen Tony
McGuirk konstaterade att han kunde
köpa fler än tusen bostadssprinkler om
året om han drog in en brandbil med
personal.
När vi återvände drygt fyra år senare var
en av frågorna hur det gått med sprinklersatsningen.
Jodå, räddningstjänsten installerar
sprinkler när inga andra åtgärder hjälper. Bostadssprinkler är en del av verksamheten.
Men det är inte längre den stora frågan.
Räddningstjänsten prioriterar framförallt en grupp människor – de fattiga.

– Vi ska minska ohälsan. Folk i allmänhet blir rikare och lever längre. Men det
gäller inte alla. Chanserna är ojämlika, vi
försöker välja ut rätt grupper att hjälpa,
säger Rob Taylor, stationschef för Community Fire Safety..
Räddningstjänsten stöttar för ett sundare leverne. Faktum är att man också
handgripligt hjälper kommuninvånare
till bättre ekonomi.
Merseyside har ett 40-tal anställda som
jobbar gentemot handikappade, invandrargrupper, äldre med mera. De besöker
många hem, de ser behoven. Och de har
upptäckt felaktiga pensionsersättningar,
missade bidrag för el.
– Då har vi ringt ansvarig myndighet
och fått dem att rätt till felet. Och det är
inga småpengar. På ett år fick 21 personer
sammanlagt 850 000 kronor mer i bidrag,
berättar Rob Taylor.
Gör inte socialen det jobbet?

Folk i allmänhet
blir rikare och lever
längre. Men det gäller inte alla. Chanserna är ojämlika.
– Jo, men vi träffar fler människor, 9 000
i månaden. Och vi besöker människor i
stället för att de ska behöva söka service.
När vi ser behov av hjälp kontaktar vi socialen som får gå dit.
Merseysides framgångar och goda rykte
har också fått andra att vakna. Räddningstjänsten försökte i flera år får igång ett
samarbete med lokala sjukhus, men fick
inget gensvar.

Nu har sjukvårdsansvariga ändrat sig
och sökt upp räddningstjänsten.
– Vi har hamnat i deras ledningsgrupp,
diskuterar kampanjer mot rökning och
alkohol.
Liverpools stad vill tillsammans med ett
privat gym bygga nya träningslokaler på
brandstationerna.
– Kommunen vill att de som inte har
råd att gå på flaschiga gym ska få chansen, ge dem möjlighet till den livsstilen.
Vi kommer att öppna våra gym för feta
unga, fetma är en av våra ”big killers”,
och för äldre.
Utbyggnaden sker på prov på tre stationer, fungerar det bra är det meningen
att alla tio brandstationerna inom stans
gränser ska få eleganta gym som släpper
in allmänheten för att minska ohälsan.
– Det är ingen liten investering, men oss
kostar det inget, säger Rob Taylor.
PER LARSSON

– Vi åke
LIVERPOOL. Den lilla Ford
Fiestan skumpar i väg mot
stans icke så fashionabla
förorter.
Peter Cook och Mike Toland
har fått ett ”cold call”.

De fick inte träffa personen de
ville ha tag i. Men Mike Toland
och Peter Cook gjorde ändå ett
hembesök, installerade brandvarnare och informerade både
en gamling och hans anhöriga
om brandrisker i lägenheten.

Det innebär ett icke bokat besök,
att en person ringt och varnat för
någon annans leverne. En utflykt
på måfå. Herrarna kan lika gärna
bli stående vid en stängd dörr.
Men det är också möjligt att
en risk kan elimineras. Därför
tvekar de aldrig.
– Oftast blir vi insläppta. Om
folk är hemma alltså. Nu är det
en kvinna som larmat. Hon är
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Från macho till mångkultur
LIVERPOOL. Ray Price har
tillbringat hela sitt yrkesliv på
brandstationen.
Ett liv som ändrats kapitalt
de senaste åren.
Från machotillvaro till
mångkulturellt socialarbete.
Han har upplevt adrenalinkicken vid larm många gånger. Han
har räddat liv vid bränder, han
har också burit ut döda.
– Men jag har aldrig burit ut
döda från en bostad där det
funnits brandvarnare. Och nu
räddar vi folk på ett annat sätt.
Community Fire Safety
(brandsäkerhet i kommunen)
är högprioriterat i Liverpool.
Antalet anställda ökar
kraftigt, samtidigt som antalet
brandmän i operativ tjänst
minskar. Prioriteringen har
sina motståndare. Men den är
konsekvent, och när antalet
skadade och döda i bränder
hela tiden minskar är det svårt
att käfta emot.
Drygt 50 brandmän jobbar på
brandstationen i city. Ray Price
har lämnat den homogena miljö
han varit förtrogen med i decennier. Två våningar upp basar han
och två andra tidigare brandmän
i stället för brandsäkerhetsarbetet och 16 anställda som vi kan
kalla socialarbetare. För det är
vad de i praktiken är.
– Om jag saknar brandstationsjargongen? Nej. Numera
lär jag mig om andra kulturer
när vi fikar. Det är intressantare
samtal, säger Ray.
Fem av de 16 är tvåspråkiga
invandrare som arbetar med
människor som har samma
modersmål. Det pratas somaliska, bengaliska, arabiska och
kinesiska på stationen. På
samma sätt är en döv person
förespråkare för döva, en
alkoholist för alkoholister.
Det var inte frivilligt Ray Price
hamnade i denna miljö. Han ska-

En skada tvingade Ray Price från skiftet och operativ brandsläckning till förebyggande arbete. Inget han då gillade. När han frisknat till
fick Ray chansen att gå tillbaka till skiftet. Men det ville han inte. Ray Price räddar nu liv på annat sätt och uppskattar det mer.Foto: Per Larsson
dades i jobbet i samband med
en insats. Under rehabilitering
fick han välja mellan att jobba
vidare med halv lön eller byta
uppgift.
– Jag blev helt enkelt tvingad
till ett fysiskt lättare arbete och
det var en chock att förändra
jobbet så kapitalt.
När Ray frisknat till fick han
chansen att gå tillbaka till
brandmannajobbet. Då valde
han att stanna kvar.
– Av två skäl. Jag anser att vårt
jobb gör skillnad, insatserna
inom Community Fire Safety har
minskat antalet döda i bränder
kraftigt. Dessutom behöver jag

inte bo på brandstationen, jag
uppskattar faktiskt att få sova i
min egen säng.
Hur ser brandmännen på att
räddningstjänstens fokus har
ändrats?
– De är professionella och förstår att förändringarna görs för
att minska antalet skadade.
Men det var strejk häromåret,
och det man protesterade mot
var neddragningar av operativ
personal?
– Det stämmer. Jag var själv
med i strejken, men det var enbart av lojalitetsskäl. Beslutet om
strejk var demokratiskt framröstat i facket och jag är medlem.

Djupt inom mig kände jag att
det var fel, jag tror egentligen
inte på strejk som vapen överhuvudtaget.
Förutom invandrare, döva och
alkoholister har Community Fire
Safety på citystationen även förespråkare för handikappade, åldringar, flyktingar, hem-tjänsten
och socialvården.
– Vi har också en person
som jobbar med frågor kring
bostadssprinkler och en som
jobbar med övergripande
säkerhet i området, säger Ray
Price.
Enkelt uttryck har Ray Prices

grupp två huvuduppgifter:
n Hjälpa utsatta människor
som lever under hög risk.
n
utbilda
barn
i
brandmedvetenhet.
– Det kan ofta vara tungarbetat.
Många pratar inte engelska,
muslimska kvinnor får inte
prata med män. Vi tillbringar
mycket tid i tuffa miljöer. Men
de resultat vi uppnår lyfter oss.
Även om folk tar droger eller på
annat sätt i onödan utsätter sig
för risker så förtjänar ingen att
dö i bränder.
PER LARSSON

er tillbaka en annan dag...
orolig eftersom hennes 80-årige far bor ovanför en alkoholist
som sängröker, berättar Peter
Cook.
Både Peter och Mike har sin
bakgrund inom socialtjänsten.
De är vana ruffiga bostadsområden, de är vana att försöka hjälpa
sårbara och utsatta människor
som ofta lever under högre risk.
Arbetslöshet, alkoholism och
allmän ohälsa är överrepresenterat.
Den stora skillnaden i deras
arbete är att de numera sniffar
efter brandrisker och har brandvarnare i portföljen.

Den sängrökande mannen svarar inte på dörrsignalen och det
kan bli timmar av väntan bilen.
Men den här resan är ändå en
halvträff.
En nyfiken granne får inte ut
någon information om vad som
försiggår av Peter och Mike, men
de får henne att ringa dit hemtjänsten som har nyckel till Mr
Brown, 80. Han som har en orolig dotter.
Mr Brown blir glad över besöket. Peter och Mike informerar
om risker och hittar en papperskorg med fimpar i.
– Röker du? undrar Peter.
– Det är sonen, svarar kvinnan

från hemtjänsten.
I sonens sovrum finns det
brännmärken på golvet. Sannolikt en sängrökare här också.
Peter monterar upp en brandvarnare i sovrummet och en i
hallen.
På väg ut springer man på dottern som larmade räddningstjänsten.
–Det skulle jag gjort för länge
sedan, säger hon.
Peter och Mike förklarar att
pappans lägenhet är en brandcell och att den ska klara att stå
emot brand i lägenheten under
till dess att räddning kommer.

– Den stora risken för din far
finns i den här lägenheten. Tala
om för din bror att han inte
ska röka i sängen, säger Peter
Cook.
Ytterligare ett försök görs på
undervåningen, men ingen reaktion på dörrsignalen.
– Hos farbrorn har vi nu gjort
en sån kontroll som brandmännen brukar göra. Därför fyller vi
i en hembesöksrapport, berättar
Mike Toland.
Men Peter och Mike nöjer sig
inte med det.
– Vi åker tillbaka en annan dag
när sonen är hemma och pratar
med honom om riskerna med

sängrökning. Då ska vi även försöka få tag på grannen.
Peter och Mike är självständiga
i arbetet och de är glada att de
inte har samma mål som skiftstyrkorna som ska hinna med
110 besök i månaden.
– Vårt jobb handlar mer om
kvalitet än kvantitet. Än så
länge.
Efter två timmar är de tillbaka
på stationen. Kostnadseffektivt?
Har Peter Cook och Mike Toland
förhindrat en lägenhetsbrand lär
det inte råda någon tvekan.
PER LARSSON
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Forskning om kris och
vardagsolyckor möts

KARLSTAD. Vilken forskning
behöver den nya myndigheten?
Frågan är aktuell och debatterades på Räddningsverkets
forskardagar.
Forskning

För sjunde året i rad har forskardagarna genomförts vid Räddningssverket i Karlstad. Som ett
avstamp inför sammanslagningen av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
och Styrelsen för psykologiskt
försvar den 1 januari nästa år,
genomfördes konferensen gemensamt av Räddningsverket
och KBM. Temat var ”Framtidens forskning för ett säkrare
samhälle” och lockade runt
160 åhörare. De flesta hemmahörande inom universtitets- och
myndighetsvärlden.
Helena Lindberg,  generaldirektör för KBM, tillika blivande
generaldirektör för nya myndigheten och den som leder organisationskommitténs arbete,
inledningstalade på konferensen.
– Den nya myndigheten har ett
viktigt uppdrag i att ta vara på
insikter hämtade från praktisk
erfarenhet från olyckor och från
kriser, i dialog med forskarvärlden, sade Helena Lindberg, som
såg forskardagarna som ett utmärkt startskott för att koppla
ihop KBMs forskning med Räddningsverkets.
– Jag ser gärna att den nya
myndigheten satsar mer på sektorsövergripande forskning. En
kris eller en stor olycka känner
inte av gränser mellan samhällets sektorer eller mellan offentligt och privat.
– En viktig uppgift för nya
myndigheten blir också att kartlägga de vita forskningsfläckarna. Vad är det vi inte vet? Det ska
vi ta reda på.
Det var också en tråd som
Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson spann
vidare på:

Går i bräschen. Att föra samman Räddningsverkets och KBMs forskning under forskardagarna var ett
naturligt grepp, konstaterar forskningssamordnarna Ebba Hallsenius från KBM och Bodil Lundberg från
Räddningsverket.
Foto: Katarina Sellius
– I det utvecklingsprojekt vi
genomfört under 2007, ”Framtidens risker och säkerhetsarbete”,
är ett av syftena just att definiera
de vita fälten inom forskningen,
sa han.
En aktuell fråga är exempelvis räddningstjänstens roll i det
framtida kommunala säkerhetsarbetet.
– Kommer samhället att acceptera att det endast finns
56 kvinnor i en kår med 5 000
brandmän?
Räddningsverkets forskningschef Hans-Olov Byquist höll med
om att genus- och jämlikhetsforskning inom området risk
är ett bra exempel på framtida
forskning.
– Fast i detta fallet kanske vi
inte ens ser de vita fälten, det
handlar snarare som att testa
och ifrågasätta ett paradigm,
sa han.
Både Räddningsverkets och
KBMs forskningschefer är överens om att den viktigaste utmaningen är att se till att forskningsresultaten kommer till
nytta i samhället och att man
får valuta för pengarna. Årligen
satsar KBM 60 miljoner kronor
på forskning och Räddningsverket 30 miljoner.
– Forskningen ska tillämpas
och omsättas i övning och utbildning och det är vi som måste
se till att det görs. Vi vill självklart inte producera hyllvärmare, sa Magnus Hjort, forskningschef på KBM.
Han anser att genomförd
forskningen bör utvärderas för

På forskardagarna diskuterades vilka konsekvenser bildandet av
den nya myndigheten får för framtidens forskning inom området
samhällets säkerhet och krisberedskap. Hans-Olov Byquist och Magnus Hjort är forskningschefer på Räddningsverketet respektive KBM.
Två blir en. Generaldirektörerna
för Räddningsverket och KBM,
Göran Gunnarsson och Helena
Lindberg.
– Räddningsverkets och KBMs
forskningsområden tangerar
varandra. Det blir
uppenbart varför
vi ska lägga ihop
våra verksamheter i en gemensam
myndighet, konstaterade de på
forskardagarna.

att se om den varit nyttig för
samhället.
För närvarande stödjer KBM
ett 40-tal forskningsprojekt
inom samhällets krisberedskap
och Räddningsverket ett 30-tal
projekt inom området samhällets säkerhet.
– Vi måste tidigt i varje projekt
ha klart för oss vilka våra målgrupper är och hur deras praktiska behov ser ut, sa Hans-Olov
Byquist, som anar att säkerhetsforskningen blir en utmaning
för nya myndigheten.
– Här möts kriser och vardagsolyckor och de två perspektiven ska föras ihop på ett
bra sätt. Räddningsverket och
KBM kompletterar varann och
redan i dag har vi samfinansierade projekt. Tillsammans täcker
myndigheterna stora delar av säkerhetsfältet och det bäddar för
goda förutsättningar för ett nytt
gemensamt forskningsprogram
i den nya myndigheten.
Ulf Johansson, sakkunnig vid
Försvarsdepartementet, anser
att forskningsfrågor ska ha en
given plats i nya myndigheten.
Men han efterlyser samtidigt en
mer tillgänglig forskning.
– Jag har varit mottagare av
många forskarrapporter genom åren, men känner ofta att
de inte är skrivna för mig, utan
för en sluten forskarvärld. Förpackningen måste bli bättre
om resultaten ska nå ut, liksom
samspelet mellan forskarvärlden
och mottagaren. Tyvärr hamnar
rapporten ofta i bokhyllan, konstaterade han.
Något som ska motverka detta är den populärvetenskapliga
trycksaksserie som Räddningsverket ska ge ut för att sprida
färdig forskning.
– Målet är att publicera trefyra rapporter i den här formen
redan under våren, meddelar
forskningssamordnare Bodil
Lundberg.
KATARINA SELLIUS
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KARLSTAD. Under forskardagarna presenterade Räddningsverket och KBM
nystartad och pågående forskning som ska leda till ett säkrare samhälle. Här
nedan presenteras ett axplock.

Att förutse ras och
skred i slänter
Tuveraset 1977 och E6:an vid
Munkedal 2006.
Två händelser där marken
förvandlades till lervälling
som orsakade svåra jordskred.
Kunde de har förutsetts?

I bägge fallen är kvickleran orsaken. När den kommer i vibration förvandlas den snabbt från
fast mark till flytande lera och
far iväg.
I ett forskningsprojekt ska
Rodney Stevens vid Göteborgs
universitet ta fram verktyg för
kartläggning av terräng och områden med kvicklera, där risken
för skred är särskilt stor. Han har
studerat släntstabilitet sedan 70talet och säger sig själv vara ett
praktexempel på att mångårig
forskning ofta stannar vid rap-

porter i bokhyllan.
– Efter Tuveraset forskade
jag på i stort
sett samma
saker som jag
ska göra nu, så
mycket kunRodney Steskap finns alltvens
så redan kring
detta. Men mina resultat tillämpades aldrig i praktiken och kom
alltså inte till användning. Jag vet
egentligen inte varför det brast
i kommunikationen, säger han
och hoppas på bättre framgång
den här gången.
I dag utreds markens stabilitet genom att man mäter hållfastheten i jorden med borrade
jordprover, vilket är mycket

tidsödande.
Tanken är att forskningen
ska komma till nytta ute i kommuner då det numera ges möjlighet att söka statsbidrag till
förebyggande åtgärder mot naturolyckor.
Forskningen ska resultera i
fler undersökningsverktyg för
att kunna göra effektivare analyser.
Målgruppen är bland annat
geotekniker, planeringsingenjörer, SGU (Sveriges geologiska
undersökningar) och SGI (Statens geotekniska institut).
Forskningen pågår fram till
december 2010.

Effektivare sanering
Hur blir vi bättre på att hitta
och sanera föroreningar efter
trafikolyckor? Finns det pålitligare metoder än saneringspersonalens näsor?
I början av januari lägger sig en
holländsk långtradare i ett dike
utanför Laxå. Ingen dramatik,
inga personskador, ingen farlig
last (frystorkat kaffe och stålhättor till träskor).
– Men, säger Claes-Håkan
Carlsson, Räddningsverket.
Bränsletanken går sönder och
diesel rinner rakt ner i marken.
Av drygt 4 000 insatser med utsläpp av farligt ämne förra året
handlade det i cirka 70 procent

Bo Olofsson, KTH, och ClaesHåkan Carlsson, Räddningsverket
av fallen om drivmedel.
– Även små mängder dieselspill påverkar grundvattnet och i
förlängningen vårt dricksvatten.
Därför är det angeläget att vi får
upp det så snabbt som möjligt.
Problemet är att det inte finns

några riktigt effektiva mät- och
saneringsmetoder, säger han.
Tio timmar efter utsläppet
hade man luktat och grävt sig
fram till spillet och fraktat bort
tre lastbilslass förorenad jord.
Bo Olofsson vid KTH ska under två år forska fram bättre
mätmetoder för kartläggning
av spill och föroreningar i olika
vägmiljöer.
– Vi vill kunna ge svar på: vad
händer med utsläppet från
olyckan, hur sprider det sig vid
olika markförhållanden? Ibland
säger det bara slurp i vägrenen,
ibland kan det ta år innan föroreningen når grundvattnet, säger Bo Olofsson.

Brand i tunnelbygge
Det byggs allt oftare under
mark. Tunnlar och underjordiska anläggningar. Men hur
ser säkerheten ut för personalen under byggtiden?

Ganska illa, konstaterar Haukur
Ingason vid Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, SP, som ska

forska om risker och brandsäkerhet vid byggnation.
– Det stora kruxet är att det
bara finns en öppning, och därmed endast en väg ut. Oftast blir
det tillfälliga ad-hoc-lösningar
på byggen, säger han.
Vilka åtgärder behövs för att
klara en evakuering eller släck-

ning av brand i till exempel ett
fordon under mark? Vad sker
med röken, hur kommer man
ut, är räddningskammare ett
alternativ?
Det finns lite forskning i ämnet, målet är att skapa säkrare
arbetsförhållanden.

Risk på lika villkor
Undersökningar visar att män
upplever samhället säkrare än
kvinnor. Vad beror det på?
– Det är oftast vita män som fattar beslut om samhällets riskfrågor. Hur påverkar det synen på
risk? Det finns all anledning att
titta på hur jämlikt riskområdet

är, säger Mona Pütsep, projektledare vid Räddningsverket.
Héléne Hermansson vid Avdelningen för filosofi på KTH
kommer att forska om huruvida villkoren är lika för män och
kvinnor på riskområdet.
Varför är detta viktig forskning för Räddningsverket?

– Finns det en snedvridning
och skillnader mellan män och
kvinnor när det gäller risker, är
detta inte acceptabelt och då
måste vi göra något åt det, konstaterar hon.
Forskningsarbetet kommer
pågå fram till 2011.

Rib får mer detaljerad
akutvårds-information
Räddningsverkets integrerade beslutsstöd, Rib, kom nyligen ut i
en ny förbättrad XM-version. I månadsskiftet mars-april uppgraderas programsvitens akutvårds-information.
I Ribs databas över farliga ämnen har informationen om akut
omhändertagande på olyckplats hittills varit bristfällig. Oavsett
ämne har informationen varit den samma. I den kommande
uppdateringen blir informationen betydligt mer detaljerad.
– Tillsammans med Socialstyrelsen har vi tagit fram ett 30-tal
texter om olika kemikaliegrupper. Vår ambition är att i slutet
av mars ska information om de vanligaste ämnena finnas med,
säger projektledaren Magnus Levein, Räddningsverket.
Till sommaren ska samtliga 5 000 ämnen vara kopplade till
informationstexterna. Ett antal texter är generella och kopplade
till grupper av ämnen medan andra är i hög grad specialiserade.
Informationen är uppbyggd på likartat sätt med en inledande
allmän information om ämnets egenskaper och risker, följt av
avsnitten Symptom, Första hjälpen och Sanering. Avsnittet om
sanering är anpassat till det nya synsättet på sanering som arbetats fram av Räddningsverket och Socialstyrelsen på uppdrag av
regeringen (se artikel på sidan 21).

Brandman utsattes för ”skämt”
– fick tinnitus
Brandmännen skulle skoja med sin kollega.
Men skämtet blev allt annat än roligt. Brandmannen fick tinnitus och är fortfarande sjukskriven, en och en halv månad efter
händelsen.
– Konsekvenserna blev inte trevliga. Killarna som gjorde det här
mår inte heller bra, säger Håkan Dahm, räddningschef i Norrköping.
Brandmännen hade placerat en tyfon, en enklare VMA-tuta, under kollegans säng på brandstationen. När han väcktes av tutan
drabbades brandmannen av hörselskada med tinnitus som följd.
– Det sitter fortfarande i. Han har även muskelkramper, sömnbekymmer och huvudvärk.
Norrköpings Brandförsvar har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket, något arbetsgivaren är tvungen att göra efter en
händelse som leder till mer än två veckors sjukskrivning.

Äldrefallet – konferens om
äldres säkerhet och trygghet
Räddningsverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL)
har under hösten 2007 genomfört en enkätundersökning och
frågat kommunerna hur de arbetar med äldres säkerhet. Enkäten
ska presenteras på fem konferenser under våren.
Enbart de äldres fallskador kostar landsting och kommuner
drygt fem miljarder kronor per år. En kostnad som ökar i takt
med att antalet äldre ökar.
– Konferensernas syfte är att uppmärksamma kommuner och
landsting på utvecklingen och visa på exempel hur man med
enkla och billiga insatser kan minska antalet olyckor bland äldre,
säger Inger Larsson, Räddningsverket.
Första konferensen genomförs 15 april i Kristianstad. Därefter
Göteborg 6 maj, Stockholm 8 maj, Karlstad 14 maj samt Umeå
27 maj.
Mer information finns på www.raddningsverket.se. Anmälan
görs på www.skl.se/kalender.

Kurs i olycksutredningsmetodik
Karlstads universitet och Nationellt centrum för lärande från
olyckor (NCO) vid Räddningsverket anordnar för sjätte året i rad
kursen Kvalificerad olyckutredningsmetodik, 7,5 hp.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller har intresse av
utredning och lärande av olyckor, tillbud eller andra allvarliga
händelser. Kursen är en uppdragsutbildning och genomförs under hösten 2008 på Räddningsverkets skola i Skövde.
Sista anmälningsdag är 22 april. Mer information om kursen
finns på www.raddningsverket.se/olycksutredningsmetodik

n n n  Lära av misstag eller upprepa dem? Det är namnet på den

konferens Räddningsverket genomför i Karlstad 22-24 april. En
konferens om skuld, ansvar och lärande i spåren av olyckor och
tillbud. Mer information finns på www.raddningsverket.se

n n n  Ydre kommun får statlig ersättning på 210 000 kronor för

sina kostnader i samband med att en pelletsfabrik i Österbymo
brann i augusti.
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Räddningstjänsten har
uppgift vid suicidlarm
2004 startade räddningstjänsten i Jönköping utbildning i
att förebygga självmord.
Intresset är fortsatt stort
och till våren har 1 000 personer utbildats.
– Inför vårens utbildningsomgång räknade vi med att få in
ett 80-tal anmälningar, det blev
320, berättar Göran Melin, ställföreträdande räddningschef.
Utbildningen vänder sig ambulanssjukvårdare, socialjour,
vårdjour, larmoperatörer, polis
och räddningstjänst. Bland föreläsarna finns vårdutvecklare
inom psykiatrin och förhandlare
från polisen.
I första hand är det polisen
som har ansvaret att ta initiativ
till samverkan vid larm om att
någon försöker ta sitt liv.
– Men räddningstjänstens ansvar att ingripa är större än man
tror. Vi uppskattar att det i landet finns 1 000 larm per år där
landets räddningstjänster inte
ingriper för att vi inte känner
till larmen.
I Jönköpings län jobbar man
för att få in dessa larm, att räddningstjänsten larmas tillsammans med ambulans och polis.
Man gör det genom att sprida

cent berättar i förväg om att de
tänker ta sitt liv det har vi tagit
fasta på. Det förflyter längre tid
mellan signalen och försöket än
man tror och om vi kan fånga
upp signalen kan vi rädda liv.
Det har vi sett exempel på, säger Göran Melin.

I Jönköping fortsätter satsningen på suicidprevention. En medverkande vid utbildningarna är Annika
Petersson, Vårdutvecklare psykiatrin Ryhovs sjukhus, Landstinget i Jönköpings län.

Foto: Räddningstjänsten, Jönköpings kommun
kunskap om larmplanen till
larmcentraler, både SOS och polisen, samt till yrkesgrupper som

arbetar mycket med depressiva
människor.
Utbildningen syftar till att ta

död på myter och att göra rätt
saker vid den första kontakten.
– Forskning visar att 40-60 pro-

I Jönköping fortsätter satsningen på suicidprevention.
Genom att arbeta med olycksutredningar av suicidförsök
ska utbildningen utvecklas. En
temagrupp för suicidprevention
är under bildande och riskanalyser på samhällsnivå ska utföras i
samverkan mellan kommunens
förvaltningar och sjukvården.
Satsningar ska sedan skrivas
in i handlingsprogrammet för
skydd mot olyckor.
– Det är ett engagemang som
känns meningsfullt och vi får
väldigt bra respons från anhöriggrupper, men jag önskar
att utbildningen ingick i Räddningsverkets fortbildning och
att det skapades forum i övriga
samhället. Det finns mycket suicidprevention inom sjukvården,
men inte så mycket i samhället i
övrigt, säger Göran Melin.
gunno ivansson

Förstainsatsperson allt vanligare
När larmet går, åker förstainsatspersonen (Fip) direkt
till olycksplatsen. Resten av
styrkan kommer tre minuter
senare.
Konceptet sprids över
landet och finns nu på fyrtio
platser.
– Det viktigaste är att bryta
olycksutvecklingen i ett tidigt
skede. Det minskar inte bara lidandet, utan sparar också pengar för samhället, säger Kenneth
Hermansson, brandingenjör i
Jönköping, chef för deltidskåren
i Gränna och själv förstainsatsperson var tredje vecka.
I Jönköping har man sedan
2005 testat att låta styrkeledaren på deltiden åka direkt till
larmadressen – utan att först
passera brandstationen. Under
hela beredskapsveckan har förstainsatspersonen en mindre
utryckningsbil i sin omedelbara
närhet. Larmställ och nödvändig
utrustning finns i bilen.
Försöksåren i Huskvarna,
Gränna, Norrahammar och Bankeryd har nu utvärderats, och
efter att man uppnått postiva
effekter, har konceptet införts
permanent i de fyra deltidskårerna.

I snitt är styrkeledare Kenneth
Hermansson tre minuter och fyrtio sekunder snabbare än övriga
räddningsstyrkan.
Tidsvinsten beror på att en
”vanlig” deltidsbrandman får
samma anspänningstid som en
heltidsbrandman.
– Först och främst betyder det
att den nödställda snabbare får
hjälp, säger Kenneth Hermansson.
– Man hinner uträtta en hel
del på några minuter. Ge första
hjälpen, varna andra eller släcka
en mindre brand. Människor är
tacksamma att någon kommer,
man hinner lugna ner läget innan hela styrkan dundrar in.
Förstainsatspersonen har tid
att orientera sig på skadeplatsen,
lämna en snabb vindruterapport
av läget och kalla på rätt resurser. Det innebär att styrkan som
är på väg blir mentalt förberedd
och vet vad som väntar dem.
I flera fall har förstainsatspersonen kunnat avblåsa hela insatsen redan innan styrkan lämnat
brandstationen.
I bilen finns bland annat två
pulversläckare, en kolsyresläckare, sjukvårdsväska, nackkragar,

Vid flera tillfällen har förstainsatspersonen slagit ner rumsbränder och bilbränder med
pulversläckare i väntan på att
resten av räddningsstyrkan ska
komma fram.
– Vid trafikolyckor och andra
personskador är det landstinget
som tjänar på att vi är snabba.
I form av minskade vårdkostnader, kortare eftervård och
rehabilitering, säger Kenneth
Hermansson, som egentligen
inte ser några nackdelar med
arbetssättet.

Förstainsatsperson Göran Åhs är styrkeledare vid deltidskåren
Norrahammar i Jönköping. Sedan 2005 har han åkt ensam på larm.
I snitt är han tre minuter och 40 sekunder snabbare än resten av
styrkan.
Foto: Katarina Sellius
varningstält, bultsax, kofot, livboj med kastlina, bärbar radio
och reflexväst.
– Konceptet ger en otroligt bra
samhällsnytta. För varje krona vi
lägger in i detta, får vi mellan 10
och 14 gånger tillbaka.
I Gränna hade man 246 larm
förra året.
Räddningstjänsten i Jönköping har samarbetet med Karlstads universitet kring kostnad-

nytta-analyser. Det har resulterat
i att man kunnat beräkna och
sätta en siffra på den samhällsekonomiska vinst som görs om
man kommer snabbare fram till
en skadeplats.
– Det är visserligen inte vi som
tjänar de pengarna, utan försäkringsbolagen. Ju snabbare
vi stoppar en skadeutveckling
vid en brand, desto mer pengar
tjänar de på det.

– Men en svårighet kan vara att
komma ensam till en allvarlig,
större trafikolycka. Då kan man
känna sig otillräcklig. Men vi kan
alltid göra något, det handlar
om att göra det bästa av situationen för det är ju ingen annan
där, säger Hermansson, som genomfört utbildningar av förstainsatspersoner.
Sedan januari 2006 har närmare 150 personer utbildats.
– Intresset runt om i landet är
stort. Omkring 40 räddningstjänster har infört förstainsatspersoner.
katarina sellius
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Svenska lastbilar viktig
resurs för FN i Sudan
Sedan våren 2007 stödjer
Räddningsverket FN med
transporten av återvändande
flyktingar till södra Sudan.
På de oländiga vägarna är
svenska lastbilar en ovärderlig
resurs.
I slutet av februari besökte generaldirektör Göran Gunnarsson
området för att diskutera insatsen med FN-folk och den svenska
insatspersonalen.
– Transportresurserna är
gränssättande för hela FN-operationen och den svenska insatsen
får enorm uppskattning, säger
Göran Gunnarsson.
Konflikten i södra Sudan
gjorde att människor flydde till
grannländerna Kongo, Uganda,
Centralafrikanska republiken
och Tchad. Efter en fredsöverenskommelse 2005 kan de som
vill återvända till sitt hemland.
Transporterna sker genom bussar och lastbilar och på grund av
de dåliga vägarna är de svenska
lastbilarna avgörande för operationen.
Från början bidrog Sverige
med 25 lastbilar som i februari
förstärktes med ytterligare tio.
Lastbilarna skickas med båt till
kuststaden Mombasa i Kenya.
Därifrån körs de i konvoj de omkring 150 milen till södra Sudan.
Förstärkningen anlände under

Besök i Sudan. Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson besökte i februari södra Sudan. Här lämnar han över lastbilsnycklarna
till UNHCR:s områdeschef i Yei, Toshiro Odashima. Lastbilarna, som skänkts av Räddningsverket, används för att transportera hem sudanesiska flyktingar. 
Foto: Christian di Schiena
Göran Gunnarssons besök.
– Att i Sudan få se konvojledare
Bengt-Åke Johansson från Jönköping stiga ur lastbilen efter en
tio dygn lång körning från Mombasa, det var imponerade.

Den svenska styrkan utbildar
lokala förare och mekaniker som
ska sköta lastbilarna. Projektet
ska pågå i två år men ytterligare
stöd åt FN diskuterades under
besöket.

Räddningsverket
gör allt fler insatser
Räddningsverkets internationella avdelning expanderar,
och så även antalet insatser.
I fjol genomfördes 110
insatser, året innan 67.
Den stora ökningen av insatser
beror på att Räddningsverket allt
oftare skickar specialister som
stöttar olika FN-organ. Det kan
vara IT-tekniker, minhanterare,
flyglogistiker med mera.
– De senaste två åren har det
varit många små sekonderingar.
Men vi har även stora projekt,
som i Libanon, Sudan och Somalia, säger David Sundström
på Räddningsverkets internationella avdelning.
På sätt och vis blir Räddningsverket mer som ett bemanningsföretag som erbjuder FN specialister.

– Vi är exempelvis en av
14 standbypartner till WFP
(FN:s livsmedelsprogram). Men
vi står för hälften av de tjänster
som WFP hämtar in, säger Sundström.
Räddningsverkets personal är
ibland gratis för FN, då är det
Sida som står kostnaderna.
Samtidigt som insatserna blir
fler sinar Försvarsmaktens förråd varifrån mycket materiel
genom åren hämtats. Det kan
bli ett problem. Tvingas Räddningsverket att köpa in materielen riskerar insatserna att bli
mycket dyrare.
– I framtiden är inte försvaret
svaret på frågan var vi ska hämta
materiel. Men när den situationen blir aktuell vet vi inte. Det
finns fortfarande försvarsmate-

riel tillgänglig, säger Hans Martinsson på Räddningsverkets
internationella avdelning.
Sedan jordbävningen i Pakistan har Räddningsverket inte
haft någon riktigt stor insats,
men det beror enligt Hans Martinsson inte på att Räddningsverkets nyttjas mindre i den typen av händelser.
– Det beror på att det allmänna världsläget varit lugnt. Några
stora katastrofer har inte inträffat.
PER LARSSON

– Vi diskuterade ockå om vi
i stället för att ta hem lastbilarna
kan lagerhålla dem på plats. Vi
skulle slippa transportkostnaderna men framförallt kunna
göra ännu snabbare insats vid

behov, säger Göran Gunnarsson.
GUNNO IVANSSON

Minröjare i
beredskap
Räddningsverket har rekryterat 17 brandmän som
ammunitions- och minröjare.
Efter avslutad utbildning på
20-veckor ska tre man stå i
ständig beredskap att ge sig
iväg inom 72 timmar.

Styrkan är en effekt av det
snabbresponsavtal med FN och
internationella Röda korset där
Räddningsverket förbinder sig
att inom 72 timmar ställa personal till förfogande.
– Vi vände oss till räddningstjänsten eftersom det är ett
yrke med låg personalomsättning och där man är beredd på
snabba omställningar, säger
Matts Good, Räddningsverkets
internationella avdelning.
Eftersom utbildningen är på
sammanlagt 20 veckor riktade
man sig till större räddnings-

tjänster inom den så kallade
100 000-klubben, Södertörn,
Attunda, Jönköping, Helsingborg, Borås och Örebro. Matts
Good har personligen besökt
och informerat flera av dem
medan andra fått en skriftlig inbjudan. Resultatet blev ett 20-tal
ansökningar.
– Huvudkravet är att man är
beredd på att åka ut med kort
varsel och har hög personlig
mognad.
Utbildningen är åtta veckor i
år och tio veckor nästa år. Räddningsverket står för lön, kost,
logi och resor under utbildningen som sker på Swedec i Eksjö.
Brandmännen har rekryterats
Attunda, Helsingborg, Jönköping, Södertörn och Örebro.
GUNNO IVANSSON
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”Myspelle” – kamin utan skorsten

Livsfarlig
inomhus
A

tt inomhus använda en icke
skorstensansluten kamin
som eldas med fasta bränslen
är fullständigt livsfarligt.
Det bildas snabbt stora mängder giftig kolmonoxid (CO) som
söver och dödar. Det har Räddningsverkets brandutredarprogram flera exempel på:
n I Sirenen nummer 6/2004 berättade vi om hur två pojkar var
nära att omkomma sedan man
ställt in en fortfarande glödande
träkolsgrill i en friggebod där de
skulle sova. Lyckligtvis hann de
inte somna utan kunde ta sig ut
innan den giftiga men luktfria
gasen dödade dem.
n I våras omkom en thailändsk
kvinna och fyra andra var nära
döden då de övernattade i ett
mindre kontorsrum som de
värmde med glödande träkol
på ett par plåtgrillar.
Företaget Gzon Pelletsprodukter AB i Ödeshög marknadsför

på sin hemsida www.gzon.net
två storlekar av flyttbara pelletskaminer. De kallas ”Pelle”
respektive ”Myspelle”. Den större
rymmer cirka fyra liter träpellets
som antänds och brinner i fyrafem timmar.
Den mindre, ”Myspelle”, rymmer 1,5 liter pellets och brinner
i knappt två timmar. Den anges
vara lämplig att använda på
bord för att grilla, eller under
bordet som värmare när den
glöder. Marknadsföringen beskriver många användningsområden: utomhus, som brännare
till öppna spisar, kakelugnar eller braskaminer. Men också som
värmare i förtält, jaktstugor, friggebodar med mera.
De senast nämnda användningsalternativen är naturligtvis helt omöjliga.
Det finns visserligen möjlighet
att köpa ett kaminhus med ett
plåtrör som kan anslutas till en

befintlig eldstad. Men i en kort
videofilm som visas på hemsidan
förklarar företagets representant
att man mycket väl kan använda
hans pelletskaminer inomhus
också utan anslutning till rökkanal ”bara man öppnar dörren
då och då så att det kommer in
syre” Däremot nämns inte ett
ord om riskerna med förgiftning
av kolmonoxid.
När Räddningsverket ringde
upp företaget erbjöd sig ägaren
omedelbart att ändra i reklamen
En viss ändring har genomförts,
men den är inte tillräcklig. De
farliga pelletskaminerna finns
fortfarande i handeln.
Artikeln bygger på en rapport av
Gert Lönnqvist, räddningstjänsten Värnamo.

Den här bärbara pelletskaminen ska inte användas inomhus.
Förbränning av fasta bränslen inomhus utan ordentlig ventilation
har vid flera gånger lett till dödsolyckor.
Foto: Ulf Erlandsson

Gasolkamin tog
eld på balkong
E

Erfarenheter
gasolkamin
n Gasdrivna kaminer eller eldstäder ställer stora krav på rätt
handhavande. Bruksanvisningen
måste vara lätt att förstå och tydliga
skyltar bör visa vilka ventiler som
är vilka.
n Brandutredare Bo Wiberg i
Örnsköldsvik har varit i kontakt

med importören av den brunna
kaminen. Den såldes i stort antal via
en kedja av bensinstationer för trefyra år sedan. Enligt importörens
uppgift har det inte varit några som
helst reklamationer på kaminens
gasol-del. Däremot har det varit en
del klagomål på en elektrisk fläkt
som bara används när kaminen
drivs med elektricitet.

tt pensionerat par bodde i en lägenhet
på översta våningen i ett sjuvånings flerfamiljshus. Till lägenheten hörde en inglasad balkong som de inrett med ett bord och
några stolar.
För att ge behaglig värme fanns där också
en flyttbar kamin. Den kunde antingen drivas
med elektricitet (cirka 2 200 watt) eller eldas
med gasol från en P11-flaska.
Kaminen var bara ett par år gammal men
var flitigt använd på balkongen eller i förtältet till deras husvagn.
Den aktuella dagen värmde de balkongen
med gasolvärme från kaminen. På eftermiddagen när de gick in i lägenheten stängde
mannen enligt egen uppgift av gasoltillförseln genom att stänga av ventilen på gasolflaskan.
Men efter en liten stund såg han att det
brann på kaminens ovansida. Han sprang
ut på balkongen och försökte ännu en gång
vrida hårt på flaskventilen. Försöket misslyckades och han brände sig lite lätt på armarna.
Medan mannen ringde 112 försökte hans
fru att släcka genom att hämta vatten i en
kastrull och hälla det över den brinnande
kaminen.
Det lyckades så småningom och när räddningstjänsten anlände var branden släckt.
Däremot luktade det skapt av gasol.
När en av brandmännen kände på flaskventilen var den fortfarande öppen. Han stängde

den och läckaget upphörde. Utrymmet ventilerades och faran var över.
Den gamle mannen hade uppenbarligen
försökt stänga fel ventil. I stället för huvudkranen på gasolflaskan hade han vridit på
reglaget till reduceringsventilen. Han uppger själv att han tyckte det gick mycket tungt
att stänga.
Ett läckage uppstod och gasol strömmade
ut. Gasen antändes av en låga som fortfarande brann i kaminens brännare. Som framgår
av bilden har reduceringsventilen smält av
värmen.
Artikeln bygger på en rapport av Bo Wiberg,
räddningstjänsten Örnsköldsvik.

Läckage uppstod vid reduceringsventilen
som sedan smält av värmen. Foto: Bo Wiberg
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Flera bränder i diskmaskiner
Under loppet av bara ett par
månader i höstas kallades
räddningstjänsten i Södertörn
till fyra bränder som startat i
diskmaskiner.
Det är anmärkningsvärt
många när man vet att det
bara gjordes 50 sådana insatser under hela 2007 enligt
preliminär statistik.
Brand 1 Ekerö
Diskmaskin Cylinda typ
DW95.3 placerad i köket i ett
parhus. De boende kände röklukt och såg att den kom från
diskmaskinen. De bröt strömmen, ringde SOS Alarm samt
tog fram en handbrandsläckare
att ha i beredskap om branden
skulle utveckla sig.
Befintliga brandvarnare (fyra
stycken) hann aldrig utlösa.
Räddningstjänstens undersökning visar att branden har orsakats av en kortslutningsskada på
ett knippe kablar. Skadan har
uppstått genom att kablarna
har nött mot en vass plåtkant
i maskinens frontlucka. Gnistbildning som uppstod antände
ett hopvikt papper i A4-format
med kopplingsschema som låg
i frontluckan.
Brand 2 Bollmora
En diskmaskin Husqvarna
QB5135 typ 911D92 -1T som
var inköpt ett halvår tidigare
var placerad i en lägenhet i ett
flerfamiljshus.
En brandvarnare som började tjuta gjorde de boende observanta på att det uppstått en
brand. Diskmaskinen stängdes
av, räddningstjänsten larmades
och branden bekämpades med
en handbrandsläckare med
skum.
För att fastställa orsaken till
branden etablerade räddningstjänstens brandutredare kontakt
med experter från Electrolux
respektive från Elsäkerhetsverket. Dessa konstaterade att det
i samband med tillverkningen
blivit dålig kontakt mellan ett
kontaktblock och en strömförande elkabel.

Electrolux har därför gått ut
med en annons i dagspressen
samt varnar på sin hemsida för
brandrisken och ger information
om hur felet kan åtgärdas.
Brand 3 Sorunda
En diskmaskin Electrolux ESF
66024 (typ 911D92-1T) som var
knappt ett år gammal var placerad i köket i en villa.
Branden upptäcktes vid 22-tiden då en brandvarnare larmade. Det brann då med halvmeterhöga lågor från diskmaskinen
och köksinredningen.
Fastighetsägaren bröt strömmen, såg till att räddningstjänsten larmades samt bekämpade
branden med ett par tillbringare vatten som han fyllde från
kranen.
Genom förnyad kontakt med
experterna vid Electrolux och
Elsäkerhetsverket kunde konstateras att branden uppstått
på grund av värmeutveckling
vid glappkontakt av samma an-

ledning som vid den tidigare
branden i Bollmora.
Brand 4 Tungelsta
En diskmaskin Electrolux ESF
65020 (typ 911D92-1T) som var
sju månader gammal var placerad i en villa.
Fastighetsinnehavaren kände
att det kom skarp röklukt från
den påslagna maskinen. Hon
stängde av den och bevakade
den i avvaktan på att räddningstjänsten som larmats skulle anlända.
Maskinen uppvisade brandskador i ett kretskort som var
placerat omedelbart innanför
manöverpanelen. Även denna
brand har uppenbarligen uppstått genom glappkontakt mellan ett kontaktblock och en ingående elkabel.
Artikeln bygger på rapporter
av Sten Johansson och David
Widlund, Södertörns brandförsvarsförbund.

Diskmaskinen från branden i Bollmora. Det konstaterades att det
var dålig kontakt mellan ett kontaktblock och en strömförande
kabel. Ett fel som orsakade ytterligare en brand i diskmaskin.


Foto: Sten Johansson

Erfarenheter
Diskmaskinsbränder
n I samtliga de beskrivna
bränderna har personer på
plats gjort ett snabbt och rådigt ingripande och sett till att
skadorna har minimerats. Att
vara mentalt förberedd och
utrustad med släckredskap
förbättrar möjligheten till ett
lyckat ingripande.
n Tack vare sitt samarbete
med Elsäkerhetsverket och
kvalitetsansvarig personal
hos Electrolux kunde brandförsvarsbundet i Södertörn
snabbt klargöra att det fanns
en miss i tillverkningen hos
en viss typ av diskmaskiner.

Företaget kunde därför snabbt
åtgärda felet samt gå ut med
en varning till återförsäljare
och allmänhet.
n Tyvärr lär dessa åtgärder
inte vara tillräckligt för att
förhindra ytterligare bränder
eller brandtillbud i denna typ
av diskmaskiner. Räddningsverket har heller inga befogenheter att kräva mera kraftfulla
åtgärder.
n Det finns därför all anledning att ha en eller flera brandvarnare i sin bostad samt att
om möjligt undvika att låta
disk- och tvättmaskiner gå när
ingen är hemma.

TV-bränder allt ovanligare
V

arje gång en räddningskår
i Sverige gör en utryckning
registreras detta i en insatsrapport.
Rapporterna vidarebefordras
till Räddningsverket som
statistikbehandlar uppgifterna
och sammanställer den i
trycksaken ”Räddningstjänst
i siffror”. Bränder i byggnader
redovisas bland annat i följande
kategorier:
l typ av byggnad
l startutrymme
l startföremål
l brandorsak
Genom att jämföra utfallet år
för år går det att se hur olika risker

eller brandorsaker utvecklas
över tiden. En sådan jämförelse
visar klart att antalet bränder
som startar i TV-apparater har
blivit allt färre under den senaste
tioårsperioden.
Som framgår av tabellen låg
antalet insatser till bränder som
startat i TV-apparater under åren
1996-2001 relativt stadigt kring
150 om året. Men från och med
år 2002 började siffrorna plötsligt sjunka. År 2006 gjorde räddningstjänsten i Sverige bara 87
utryckningar till bränder som
börjat i TV-apparater.
Antalet för 2007 är ännu lägre,

Siffrorna är inte fastställda, men
preliminär statistik pekar på 80
bränder med startföremål TV.
Orsaken till den positiva
minskningen är ännu inte helt
fastställd.
Vad vi på Räddningsverket
känner till skedde det ingen
avgörande förändring av TVapparaternas konstruktion från
och med år 2002.
De moderna LCD-apparaterna
med platt bildskärm slog ju
inte igenom förrän ett par år
senare. Dessa saknar visserligen
högspänningsdel eller bildrör
som kan implodera. Men
konstruktionen med hölje av

brännbar plast och innehåll
med mängder av kretskort och
elektriska kopplingar finns
fortfarande kvar.
Kan lösningen vara att
räddningstjänstens personal
blivit duktigare på att ta reda
brandorsaken än de var tidigare?
Många bränder beror som
bekant på att det stått ett tänt
ljus ovanpå TV:n.
Har du något förslag till
förklaring? Ta i så fall kontakt
med
Räddningsverkets
brandutredarprogram, tel. 05413 50 39.

År

TV-bränder

1996

151

1997

141

1998

149

1999

149

2000

152

2001

164

2002

125

2003

108

2004

101

2005

91

2006

87

2007

prel 80
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Felaktiga element återkallade
R

äddningstjänsten i Västra
Blekinge fick en dag i höstas larm om en brand i en industrilokal
Ett pentryutrymme var helt
rökfyllt och det brann i ett elektriskt element och en del inredning.
Läget var snabbt under kontroll men kommunens olycksutredare beslöt att undersöka vad
som hänt.
Som framgår av bilden har
branden uppenbarligen startat i
reglagepanelen till ett elektriskt
element av märke 4USE. Branden
hade sedan spridit sig till väggen
som vid tillfället fanns cirka 10
centimeter därifrån.
Brinnande plast från elementets
reglagepanel hade också droppat ner på golvet utan att vålla
någon större skada.
Elementet var CE-märkt och
hade tre effektlägen. Vid brandtillfället var det inställt på maxeffekten 2 000 watt. Det var också utrustat med ett reglage för
styrning av en fläkt. Elementet
var inköpt hos Swedol AB tidigt

under våren 2007, produktnummer var EL132165.
Utredarens uppfattning var att
branden hade startat på grund
av glappkontakt i någon av elanslutningarna eller i reglagets
kontaktdon. Det tydde på någon
sorts fabrikationsfel. Han tog
därför kontakt med huvudkontoret för Swedol.
Produktsäkerhetschef Lars Wedar vid Swedol var redan införstådd med problemet. Företaget
hade redan stoppat leveranserna
och återkallat alla element av
denna typ hos sina återförsäljare. Detta gjordes sedan ett par
kunder hört av sig om att det
blivit överhettning och brand i
reglagepanelen.
Ingen av händelserna hade
vållat svårare skador men företaget hade låtit ett oberoende
kontrollorgan testa produkten.
Vid kontrollen framkom det
att det var en kabelsko som inte
slöt till ordentligt. Det medförde
att det uppstod glappkontakt
och onormalt hög värmeutveckling.

Felet berodde uppenbarligen
på ett fabrikationsfel någonstans
i tillverkningsprocessen.
Elementen tillverkas i Kina
på beställning av Swedol. De
har levererats i tre poster i
500+500+450 exemplar. Samtliga enheter med fabrikationsfelet återfanns i den tredje leveransen.
Men för säkerhets skull beslöt
man att återkalla och skrota alla
de 1450 tillverkade elementen.
Problemet är bara att man inte
har någon förteckning över vilka
som har köpt dem.
Swedol har därför låtit skicka
ut en varning i ett direktutskick
till alla kunder de har i sitt kartotek.
Element av den felaktiga modellen tillverkas inte längre. Swedol AB har vänt sig till en annan
leverantör som tillverkar en liknande, men förhoppningsvis
säkrare, typ av elektriska värmeelement.
Artikeln bygger på en rapport av
Mattias Johansson, räddningstjänsten Västra Blekinge.

Reglaget sitter till vänster på elementet, och det var där branden
startade. Träpanelen stod intill elementet.
Foto: Mattias Johansson

Erfarenheter
el-element
n Fabrikationsfel och andra brister kan uppstå på nästan alla
typer av maskiner. Ibland kan de vålla allvarliga bränder eller
olyckor. Det är därför angeläget att felen upptäcks i ett tidigt
skede innan människor blir skadade eller dödade. Där har brandutredningar och olycksundersökningar sin viktigaste uppgift.
n Det är också av yttersta vikt att tillverkare och återförsäljare
tar sitt ansvar och snabbt vidtar effektiva åtgärder även om de
innebär stora kostnader.

Snabb insats av personal stoppade brand
E

n äldre man bodde i en lägenhet på en större vårdanläggning. På grund av nedsatt
lungfunktion var han ständigt
uppkopplad till en så kallad
oxygenkoncentrator som gav
honom förhöjd syrgashalt i andningsluften.
En 15 meter lång slang gjorde
att han kunde röra sig även en
bit utanför sin lilla lägenhet.
Vid brandtillfället hade vårdtagaren gått för att äta lunch i ett
dagrum. Dörren stod öppen och
när en ur personalen passerade
såg hon att det rök och slog upp

lågor från höljet till oxygenkoncentratorn som stod kvar inne i
lägenheten.
Hon reagerade omedelbart
och larmade kollegor som ringde 112. Därefter bröt hon strömmen och blötte en handduk som
hon släckte branden med.
En instruktionsbok som var
fasttejpad på maskinens utsida
avlägsnades och de kvarvarande
glöderna släcktes med vatten i
ett tvättställ.
När räddningstjänsten kom
till platsen några minuter senare
var situationen under kontroll

och det mesta av röken hade
vädrats ut.
Genom personalens snabba
agerande hade det automatiska
brandlarmet inte hunnit reagera
för rökutvecklingen.
Efteråt undersökte räddningstjänstens utredare händelsen.
Vårdpersonalen fick redogöra
för sina åtgärder, den brandskadade maskinen kontrollerades.
På apparatens hölje fanns
sotskador. Brandskadorna var
däremot koncentrerade dels
till en kontakt där elsladden an-

slöt till maskinen, dels till den
instruktionsbok som fanns i en
fasttejpad plastficka.
Kontakten visade tydliga spår
av en ljusbåge. När den fabrikstillverkade honkontakten skars
upp framgick det tydligt att en
av ledarna lossnat från det stift
den varit ansluten till. Det hade
blivit glappkontakt och värmeutveckling som antänt kontaktens gummihölje.
Tillbudet har redovisats för
landstingets medicintekniska
avdelning samt ansvariga tjänstemän vid kommunen.

En avvikelserapport för medicinsk utrustning är upprättad.
Händelsen har även redovisats för leverantören. Denne
har kunnat styrka att plasten i
apparatens hölje är flamskyddad
(självslocknande).
Apparaten innehåller inget
eget syrgasförråd, men har förhöjd syrehalt (mindre än 95 procent) inuti delar av apparaten
samt i slang och mask.
Artikeln bygger på en rapport av
Gert Lönnqvist, räddningstjänsten Värnamo

Värmedyna startade brand
E

n handikappad kvinna, 84 år, bodde ensam i en lägenhet en halvtrappa upp i ett
flerfamiljshus med många seniorer.
En kväll vid 23.30-tiden upptäckte en granne att det brann i kvinnans lägenhet. Han
larmade SOS och rusade iväg för att hjälpa.
Vid entrédörren mötte han den gamla
kvinnan. Hon berättade att det brann i hennes sovrum, att det var tät rök och att hennes
lägenhetsdörr stod öppen.
Grannen försökte ta sig in i trappan för att
stänga dörren, men röken var alltför tät.
Räddningstjänsten angrep branden via
trapphuset. Två personer togs ner från sin
balkong med hjälp av ett höjdfordon. Övriga
hyresgäster kunde stanna kvar i sina lägenheter tills branden var under kontroll och
röken i trappan vädrats bort.
För att kontrollera hur de boende hade
det fick brandpersonalen låna nycklar av
hemtjänstens personal som också kallats
till platsen.
Den 84-åriga kvinnan berättade efteråt:
”Jag var frusen och la en värmefilt mellan
lakanet och täcket. Sedan satte jag mig i en

fåtölj i vardagsrummet och tittade på de sena
nyheterna på TV.
Efter en stund upptäckte jag att det brann i
sängkläderna, jag förflyttade mig till sängen
för att släcka branden, det brann med lågor,
jag slog med händerna för att släcka men det
lyckades inte.
Då tog jag min rollator och gick ut ur lägenheten. Jag ringde på dörrklockan hos en
granne men de öppnade inte. Då tog jag hissen och lämnade huset”.
Branden begränsades till kvinnans sovrum.
Själv fick hon mindre brännskador på händerna och i ansiktet. Hon fördes till sjukhus
men behövde inte stanna kvar någon längre
tid.
Branden berodde förmodligen på ett tekniskt fel på värmedynan. Den hade storleken
25x30 centimeter och var cirka 12 år gammal.
Den direkta brandorsaken har inte kunnat fastställas. Men Räddningsverkets brandutredarprogram har tidigare varnat för att
värmeslingorna i äldre värmedynor/bäddvärmare kan bli skadade och vålla brand.

Artikeln bygger på en rapport av Svante Pettersson, Uppsala Brandförsvar.

Erfarenheter
värmedynor
n Personal/anhöriga (åldringsvård,
hemtjänst etc) som kommer i kontakt
med värmedynor eller bäddvärmare bör
kontrollera dem samt vid behov informera om att de kan vålla brandtillbud.
n En elektrisk filt eller värmedyna som
är äldre än tio år bör, oavsett hur ofta den
har använts, ersättas.
n Följ tillverkarens användar- och skötselråd. En värmedyna ska alltid användas
under uppsikt, alltså inte när man sover.
För att inte skada värmetrådarna är det
viktigt att inte vika den ens när den förvaras. När man använder dynan eller filten
är det viktigt att den är helt utvecklad,
annars fungerar inte termostaten.

Sängen där det började
brinna syns längst till höger på
bilden.


Foto: Svante Pettersson

Ulf Erlandsson,
brandingenjör vid
Räddningsverket, leder verkets
brandutredarprogram. Erlandsson medverkar i Sirenen
med sammanfattningar av
rapporter ur brandutredar
programmet och från fördjupade olycksundersökningar.
Han tar gärna emot synpunkter och tips på tel 054-13 50
39, fax 0470-208 04, epost:
ulf.erlandsson@srv.se
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Ny typ av sprinkler
räddade liv i Örebro
Sprinklern stoppade branden.
Den räddade sannolikt ett liv
och förhindrade en storbrand.
– Det är sällan man ser
säkerhetsinvesteringar betala
sig så snabbt, säger Erik Nilsson chef för säkerhetsenheten
i Örebro kommun.
För ett år sedan investerade Örebro i tre lättinstallerade sprinkler, ett pilotprojekt och test av de
sprinkler som Q-fog i Nora lanserar. Sprinklersystemen placerades i tre enskilda lägenheter, hos
personer som har någon form av
stöd från kommunen.
För några veckor sedan släckte
en av sprinklerna en brand.
Kvinnan i lägenheten hade
somnat i sängen, på bordet
bredvid henne stod ett brinnande blockljus. Hon vaknade
när sprinklern hade blött ner
henne.
– Vi tror att stearin från blockljuset runnit ut på bordet och
börjat brinna. Personal från Qfog som svarat för installationen
bedömer att lågorna var meterhöga när sprinklern löste ut.
Som tur var fanns rök- och värmedetektorerna precis ovanför
bordet.
Blev det några skador?
– När jag kom dit förväntade
jag mig ett brandskadat rum.
Men det var bara lite brännmärken på bordet, inget var kolnat.
Branden släcktes ner väldigt tidigt.
Huset är i två våningar och har
ett tiotal lägenheter. Eftersom
branden startade på natten var
sannolikt de flesta hyresgästerna
hemma.
– Vi kan bara spekulera i vad
som kunde hänt. Om branden
fått fortsätta kunde rummet ha
rökfyllts snabbt. Nu blev det ett
väldigt lyckligt slut.
Den lättinstallerade sprink-

lern är som en möbel, placerad
synlig i rummet. Den är laddad
med 130 liter vatten och sprider
vattendimma.
Sprinklern tömde ut ganska
mycket vatten i lägenheten i
Örebro.
– Sannolikt har vi en vattenskada, men vi vet inte hur omfattande. Några andra saneringskostnader blir det inte, säger
Erik Nilsson.
Räddningstjänsten larmades
aldrig, skadan ska anmälas till
försäkringsbolaget.
Fastigheten där det brann ägs
av kommunala bostadsbolaget
som med hjälp av sprinklern
kom billigt undan.
Erik Nilsson kan tänka sig utökad satsning av lättinstallerad
sprinkler. Hos äldre, handikappade, missbrukare eller obotliga
sängrökare
– Jag är imponerad av lösningen. På boenden där vi har bevakning dygnet runt är det nog inte
aktuellt. Men det finns människor som har egna boenden och
samtidigt behöver stöd. Där kan
det bli fler, kanske kan man ha
sprinklern direktkopplad till
räddningstjänsten.
Q-fog i Nora har haft den
lättinstallerade sprinklerna på
marknaden i något år. 60 system har sålts i Sverige, priset är
29 000 kronor. De flesta system
har sålts till kommuner, oftast
är det säkerhetsansvariga eller
personal inom vård- och omsorg
som tar kontakt.
– Men den stora målgruppen
är egentligen de som bor kvar
hemma. Vi vill få sprinklern klassad som ett handikapphjälpmedel, ungefär som ett trygghetslarm, säger Torbjörn Lindström
på Q-fog.
PER LARSSON

Den här lättinstallerade modellen av sprinkler löste ut vid en
lägenhetsbrand i Örebro. Det räddade sannolikt ett liv.

Förråd
flyttas till
utlandet
För att öka effektiviteten har
Räddningsverket flyttat en del
materiel utomlands.
1 500 tält finns i ett FN-förråd
i Brindisi, Italien. Överskottsbroar ska placeras i ett förråd i
Dubai.
– Framförallt kommer vi närmare katastrofer i Asien och
Afrika, säger Hans Martinsson
på Räddningsverkets internationella avdelning.
Blir det fler förråd utomlands?
– Möjligheten finns i Ghana,
Malaysia och Panama där FN
också har förråd. Det är framförallt tung materiel som broar,
tält och filtar som är intressanta
att flytta utomlands. Broarna är
dessutom utrymmeskrävande.
En bro, 33 meter lång när den
är utbyggd, kräver åtta sexmeterscontainrar. Räddningsverket
har sju broar som ska magasineras i Dubai.
– Vi har ingen hyreskostnad för
förrådsutrymmen i Dubai eller i
Italien, säger Hans Martinsson.
Det beror på att FN i sin tur hyr
gratis av respektive land. Och då
ser FN gärna att vi har delar av
vårt lager samlokaliserat. Vi ska
ju ändå till samma ställe när det
bränner till.
Internationella avdelningen
i Kristinehamn ska ta över all
förrådsverksamhet inom Räddningsverket, även det som är
avsett för verksamhet inom Sverige. Förrådet i Björröd, utanför
Landvetter, håller på att rensas
och materielen flyttas till Kristinehamn. Förrådet i Ljung, som
innehåller utrustning för räddningstjänst under höjd beredskap, försvinner inom tre år och
flyttas även det till Kristinehamn.
Runt om i landet finns depåer
med förstärkningsresurser för
skogsbrand, översvämning med
mera. De kommer att finnas kvar
där de är, enda skillnaden är att
ansvaret inom Räddningsverket
flyttas.
PER LARSSON

Utbildning i offensiv enhet i höst
Från hösten kan Räddningsverkets fyra skolor utbilda i
konceptet offensiv enhet.
– Fordon och utrustning i Bas
5A på plats på alla fyra skolor.
Instruktörerna får nu utbildning
och i höst ska utbildningar kunna genomföras, säger Bo Andersson, Räddningsverket.
Kompletta utbildningspaket
erbjuds kommunala räddningstjänsten från och med 2009.
Syftet är att introducera helhetskonceptet offensiv enhet.
– Offensiv enhet betyder att

enheten ska kunna användas vid
olika händelser i kommunen. Utifrån det har fordonet utrustats
med optimal utrustning.
Konceptet bygger på fyra ”ben”
som ska kunna hanteras, brand,
trafikolycka, IVPA/sjukvårdslarm
och vattenlivräddning.
– Sen finns ett femte ”hjul”, det
förebyggande arbetet. Syftet är
att offensiva enheten ska användas i det förebyggande arbetet,
men snabbt kunna ställas om till
en effektiv enhet för räddningsinsats.

– Namnet ger även signaler
om att man ska vara offensiv i
sitt tänkande som helhet.
Bas 5A kan framföras med Bkörkort och bemannas av två
personer.
Inom kort kommer en utbildnings-dvd om offensiv enhet att
skickas ut till samtliga kommunala räddningstjänster med avsändare Räddningsverket.

Komplett utrustning i Bas
5A – skärsläckare, sjukvårdsutrustning,
klippverktyg,
IR-kamera,
torrdräkter och
vattenlivräddningsutrustning,
dator, etcetera.
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Debatt om kvinnliga brandmän

Testerna är inte
diskriminerande
E

n politiskt korrekt räddningstjänst. Det är vad
våra politiker och deras
instrument strävar efter. För
vem är det politikerna vill skapa en jämställd och mångfacetterad räddningstjänst? Är det
för oss som jobbar i branschen
eller är det för tredje man?
Det är en jättefin tanke att
våra räddningstjänster ska
spegla och representera den
etniska och könsmässiga sammansättningen i Sverige. Jag
tror inte att allmänheten bryr
sig vem som kommer till deras
undsättning. Alla förväntar sig
att de som rycker ut är skickliga yrkesmän/kvinnor.
Testerna till räddningstjänsten är en måttstock för arbetsgivaren och gör att de som är
bäst lämpade för arbetet kan
tas ut. Så länge vårt arbete ser

ut som det gör måste vi förbereda oss för att klara värsta
möjliga scenariot.

Med dagens allt mer slimmade styrkor finns inte utrymme
för några reträttplatser. Så
länge vi rökdyker och utrustningen är utformad som
den är krävs det en viss fysisk
kapacitet.
Jag frågade en av de ledande
leverantörerna av klippverktyg på marknaden, om de inte
kunde tillverka lätta, starka
och stryktåliga verktyg i komposit, titan eller andra mycket
lättare och bättre material.
Det skulle gynna oss alla, inte
minst de mindre fysiskt bemedlade. Till svar fick jag att
ingen skulle ha råd att köpa
verktygen. Så jämställdheten
har också ett pris.

Göran Gunnarsson, generaldirektör vid Räddningsverket,
skriver i Inledaren i Sirenen
nummer 1/08 att det är ett
problem att inte fler kvinnor
rekryteras.
Vad då problem? Har räddningstjänsterna i Sverige blivit
sämre de senaste tio åren?
Visar statistiken att färre liv,
egendomar och miljöer räddas?

Gunnarsson skriver att omotiverade fysiska eller andra krav
som begränsar urvalet inte får
förekomma. Återigen är det
arbetet som det är utformat i
dag som sätter upp de fysiska
kraven och vad som förväntas
av oss i absolut värsta fall som
begränsar urvalet.
På nästa sida i samma nummer av Sirenen finns rubriken:

”Tjejerna faller på fysen”.
Är det testerna det är fel
på eller är det tjejerna? Det
faktum att 56 tjejer har klarat
testerna i olika delar av Sverige, tycker jag visar att det
inte är fel på testerna. Testerna
stoppar ingen, det gör testpersonen själv genom för dålig
förberedelse.
Det finns inget diskriminerande i testerna. Alla ges
samma förutsättningar.
Lägre nivåer på fystesterna
gynnar ingen. Var någon annanstans i samhället gör man
saker och ting lättare bara för
att en del inte klarar av det som
anses krävas av dem? Snacka
om gräddfil!
Johann Urhnjak-Wahlborg
brandman, Räddningstjänsten Storgöteborg

Foto: Katarina Sellius

Synsättet är en ”propp i hålet”
V

ärderingar och förutfattade schablonbilder är
något vi ständigt möter
i vardagen. Det är en överlevnadsinstinkt att använda
sig av dessa för att förenkla
förståelsen i världen och dess
komplexitet. Sanningen ligger i betraktarens öga om vad
som är rätt respektive fel. Att
placera händelser, uttryck och
agerande efter ett förutfattat mönster, kallas normativa
värderingar. Dessa kan förändras, då betraktaren ändrar
inställning och därmed också
synsätt.
Vad jag vill belysa är Nils Andréassons uttalande i Sirenen
nr 1/08 om rekryteringen av
kvinnliga brandmän till förbundet i Storgöteborg.
Andréasson säger att han
fått känslan att kvinnor inte
är genuint intresserade av att
klara de fyskrav som ställs på
de arbetssökande enligt den så
kallade storstadsmodellen.
Han säger också att det inte är
speciellt svårt att träna sig till
den nivå som testerna kräver.
Andréasson visar här vilken
typ av schablonbild och normativ värdering han besitter.
Jag anser detta synsätt vara
tråkigt samt att Andréassons
agerande leder till en ”propp
i hålet” för en mer jämställd
arbetskår. Det finns ett 60-tal
heltidsanställda kvinnliga
brandmän i Sverige – varför
skulle det inte finnas en enda,

duglig nog att klara arbetet i
Göteborg?
Självklart är det viktigt att
brandmän har god fysisk förmåga. De fysiska antagningskraven till utbildningen SMO
(Skydd mot olyckor) anser jag
är för låga. Däremot tycker jag
att en grupp inte ska vara totalt
homogen (alltså exakt lika).
Brandman är en yrkeskategori som ska avspegla samhället och dagens samhälle är en
mosaik av identiteter, kvinnor
som män.
Självklart ska inte 50 procent
av befolkningen stängas ute
från denna yrkeskategori och
definitivt inte på grund av
föråldrade och patriarkala
normer, att kvinnor inte verkar
vara genuint intresserade av
att uppnå krav som ställs.
Återigen, sanningen ligger
i betraktarens öga och jag
tycker det vore på sin plats att
Andréasson ställer sig frågor
som:
Varför ser mina normativa
värderingar ut på detta vis?
Vad bottnar känslan i och
vilka fakta ligger till grund för
detta? Kan det vara bemötandet kvinnorna får under rekryteringen, som i sin tur leder
till osäkerhet och kanske ett
nonchalant uppfattande?
Sedan vill jag också belysa
en annan norm som vuxit sig
fast hos många. För att platsa
in i arbetslaget som kvinna är

så vill slänga sig med högre
ordspråk.
Samarbete är nyckelord inom
brandkåren, det poängteras
ofta och är delvis en förklaring
till varför innebandy anses
vara nationalsporten. Den
är en bra förberedelse inför
insatser, då allas förmågor
kompletterar varandra och nya
lösningar kan skapas. Ju mer
olika en grupp är, desto fler
infallsvinklar och idéer finns.
Det är inte mer komplicerat
än så, vi behöver inte använda
oss av svåra termer för att få
det fungera. Det vi behöver, är
en objektiv granskning av våra
egna värderingar samt hitta roten till varför föreställningarna
ser ut som de gör. Var finns
möjligheterna? Hur ser en
arbetsplats ut med den bästa
nivån på insats, kamratanda
och moral?

Självklart ska inte 50 procent av befolkningen stängas ute, skriver
signaturen - My. I dag är andelen kvinnor som arbetar heltid i
operativ svensk räddningstjänst 1 procent. Kvinnan på bilden tillhör
Merseyside Fire Brigade i England, ett land som kommit betydligt
Foto: Mark Phillips
längre än Sverige med jämställdheten.
det inte meningen att man ska
göra sig till en man, förställa
sig själv och på det viset vinna
acceptans. Poängen ligger i att
vara olika, alltså inte spela någon annan än sig själv. Diskussionen får inte sticka iväg till
ytterligheterna åt något håll.

Jämställdhet uppnås inte genom att acceptera handväskan
som en del av stationsbeklädnaden. Det handlar inte heller
om att generalisera brandmän som onda byråkratiska
bakåtsträvare. Det handlar om
balans, Ying o Yang om man

Jag vågar påstå att de allra
flesta inom brandkåren är
öppna välkomnande individer.
Pajkastning är något som gör
sig bättre på film så det ska vi
undvika.
Brandkåren behöver bli en
kår som speglar det samhälle
vi lever i, ett samhälle med en
mosaik av identiteter.
- My
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Varför krävs
fler kvinnor?
R

äddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson
tycker i Sirenen att ”Krafttag
krävs för fler kvinnor i räddningstjänsten”.
Låt mig fråga varför? Vem är
räddningstjänsten till för?
Är den till för räddningstjänstens personal – eller för
kommuninvånarna – eller för
att ge politiska poänger?
Som kommuninvånare är
det mig fullkomligt egalt om
jag får hjälp av en man eller en
kvinna i en nödsituation.

Debatten om kvinnor i räddningstjänsten går het i Sirenen. Anneli Hadelöv, Södertörn, är en av få
kvinnliga heltidare i svensk räddningstjänst. Som framgår av insändarna är meningarna delade om
kraven på ökad jämställdhet, som Räddningsverkets chef Göran Gunnarsson framförde i förra numret.

Jag tycker i stället att krafttag
ska tas för att utröna vad som
krävs för att kunna rekrytera
de personer som är lämpligast
för räddningstjänst. Vet vi det?
Med tiden förändras ju
förutsättningarna för ett gott
arbete.
Det är ju trots allt fråga om
att så kostnadseffektivt som
möjligt rädda människor,
egendom och miljö. Jag tror

inte man kan generalisera när
det gäller egenskaper hos de
båda könen.
Så varför rekrytera efter kön?
Det måste vara varje persons
egenskaper som är avgörande
om den är mest lämpad eller
ej. Så lägg krutet på att utröna
vilka egenskaper personer ska
ha för att vara bäst lämpade för
arbete inom den nutida räddningstjänsten.
Att rädda liv är en uppgift
som är för allvarlig för att
könspolitiska ställningstaganden ska få spela in.
Räddningstjänsten har dock
begränsade ekonomiska resurser. Och det måste vara varje
chefs skyldighet att utnyttja
dessa begränsade resurser
optimalt.
Anders Johansson
Norrköping

Heterogent SMO-utbildade har
dålig fysisk status
är bättre
H

ar tagit del av Räddningsverkets tidning som fokuserar på bristen på kvinnliga
brandmän, mycket på grund
av de fysiska krav som ställs.
Jag har själv ingen erfarenhet
av brandmannayrket men vad
jag kan förstå så är en brand en
laginsats där summan av krafterna utgör resultatet.
Efter många år inom näringslivet vet jag dessutom att
en heterogen grupps prestation ger bättre resultat än en
homogen grupp.
Man kan också se att en mix
av män och kvinnor ger bättre
lösningar än att bara ha grupper bestående av kvinnor eller
av män.
Jag blir faktiskt riktigt
skrämd när man läser om de
fysiska testerna. Vad jag kan
konstatera är att kvinnans och
mannens fysiska förmåga skiljer sig åt av biologiska skäl.
Det är kanske därför att man i
exempelvis Olympiska Spelen
och andra idrottsevenemang
skiljer på män och kvinnors
resultat. Där har man anpassat
vissa kraftgrenar (kula, diskus,
häck, hinder etc) till kvinnors
fysiska förmåga.
I övriga yrken där fysiska tester ingår skiljer man på resultaten mellan män och kvinnor,
men inte inom brandkåren.

Där har man samma tester för
alla. Varför?
Polisen, ett närbesläktat
yrke, har olika resultatnivåer
på de fysiska testerna så varför
kan inte brandmannayrket ha
anpassade fystester. Det säger
sig själv att en normal man
180 cm och 80 kg har lättare
att klara av att lyfta 30 kg 35
gånger eller att hoppa 2 meter
i stående längd än en kvinna
på 165 cm och 65 kg.

Det paradoxala verkar vara
att ledningen inom Räddningsverket skriker efter
kvinnliga aspiranter medan
brandstationerna responderar
att ” dom var dåligt förberedda”. Vilka kvinnor vill satsa
på att utbilda sig när de vet att
de får ge 150 procent av vad
männen gör, och att dessutom
behöva vara i kraftig minoritet
i ett av de sista machoyrken
som finns kvar?
Jag förstår att inga kvinnor
vill till brandmannayrket med
den inställningen.
Det känns som om en brandmans arbetsuppgifter är mer
än att köra 30 kg i bänkpress
35 gånger eller att klara stående längdhopp 2 meter. Yrket
torde ställa många krav utöver
den fysiska förmågan.
Robert

D

et har varit mycket diskussioner om testerna
till brandmannayrket, speciellt med hänsyn till
kvinnliga sökande. Jag skulle
vilja påstå att det finns ett
könsneutralt bekymmer i den
fysiska statusen på SMO-elever.
Jag har jobbat med rekrytering på Umeå Brandförsvar i
16 år och skulle vilja redovisa
hur vi tycker att den fysiska
standarden på de sökande har
förändrats sedan SMO kom till.
För att denna insändare inte
ska misstolkas som ett inlägg
i frågan om kvinnor i räddningstjänst kan jag med glädje
konstatera att i Umeå har vi
två tjejer som jobbar som heltidare, en är SMO-are och en
från gamla 15-veckorsutbildningen.

Den förändring som vi tydligt
har sett hos oss är att de som
kommer från SMO generellt
sett har en mycket sämre fysisk
status jämfört med de som sökte till oss innan SMO fanns.
Det finns vissa som söker och
har så dålig fysik att de inte
ens är i närheten av att klara
den fysiska biten i våra tester
(tester som många tjejer har
klarat) och det är vanliga prov
på gångmatta och simning.
Största problemet är konditionen, som bland många

underhålls för dåligt. Här kan
man se att väldigt många, speciellt killar, inte har förstått att
man regelbundet måste träna
kondition och tycka om det
för att arbeta som utryckande
brandman. Tjejerna verkar ha
en bättre förståelse för nödvändigheten av att regelbundet träna för att klara utryckningsarbetet.

Att det är många som läser
SMO och har en övertro på sin
fysiska status och inte förstår
att det krävs en livsstil där man
tränar kondition tre gånger
i veckan för att hålla en bra
fysisk status måste ses som ett
misslyckande för alla inblandade, det vill säga räddningsskolan, eleverna och arbetsgivarna.
När man besöker någon av
räddningsskolorna ser man att
den träning som är populär är
skrotlyftning i ett gym. Denna
bild bekräftas ofta när man
pratar med eleverna i samband
med LIA eller anställningsintervjuer.
Många SMO-elever har varit
mycket aktiva i unga år med
olika idrotter, men under
senare år verkar de flesta ha
slutat med konditionsträning.
De verkar inte förstå att kondition måste tränas regelbundet,
annars försvinner den.

Här anser vi att skolan och
arbetsgivarna tillsammans
måste bli bättre på att förklara
vad som krävs och vilken inställning man måste ha till
träning för att kunna få jobb
och arbeta som utryckande
brandman.
Rolf Lundin
Umeå Brandförsvar

Tyck till – du också!
Alla är lika välkomna att delta
i debatten. Skriv maximalt
3 500 tecken på datorn, inklusive mellanslag. Saknar du
dator, skriv max 30 rader på
skrivmaskin.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta ner insändare
som är längre.
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen, L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 3-08 är
9 april. Välkommen!
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Satsning under olyckliga paroller
Å

terigen vållar jämställdhetsläget inom kommunal räddningstjänst
diskussion. Håkan Axelsson
klargjorde den 12 februari (i
Sveriges Radio) Räddningsverkets beslut att ta fram nationella riktlinjer för rekrytering
av brandmän.
Initiativet är efterfrågat inom
den kommunala räddningstjänsten. Dessvärre sker satsningen under olyckliga paroller. Målet med Räddningsverkets gemensamma riktlinjer
är att underlätta anställning
av kvinnor till brandmansyrket. Ett mål som, trots goda
intentioner, redan orsakat de
verksamma kvinnliga brandmännen bekymmer.
Räddningsverkets uttalanden har blåst liv i diskussionerna om kvinnors förmodade bristande kompetens. En
koppling mellan förändrade

rekryteringskrav och anställning av kvinnor försätter
kvinnliga brandmän i en utsatt
och ifrågasatt position. I stället
är det behovet av könsneutrala
tester och en jämställd arbetsmiljö som måste lyftas fram.

Viljan till anställning av fler
kvinnor inom kommunal
räddningstjänst har tilltagit
markant sedan nittiotalet.
Förändringarna har emellertid varit få. Av landets 5 306
heltidsanställda brandmän är
endast 56, motsvarande 1,06
procent, kvinnor.
Organisationens förklaringar till anställningssvårigheterna handlar vanligen om att för
få kvinnor söker lediga tjänster
och klarar rekryteringskraven.
Analysen är riktig, det låga
antalet kvinnliga sökande
är ett problem i behov av aktiva åtgärder. Men ytterligare

faktorer, med betydelse för
kvinnors testresultat, behöver
diskuteras.

Kvinnor har generellt en lägre
förförståelse för vilka tester
som genomförs vid rekrytering. Jämställdhetsutbildningen av rekryteringsansvariga
brister eller saknas helt, vilket
troligen försvårar könsneutrala rekryteringsförfaranden.
Det förekommer att bollspel,
armhävningar i dörrposter och
övningar baserade på teknisk
erfarenhet ingår i rekryteringsförloppen. Detta utan att könsneutraliteten och yrkesrelevansen av sådana tester är belagd.
Ofta dras dessutom felaktiga
paralleller mellan förändrade
eller sänkta rekryteringskrav
och möjligheten att anställa
kvinnor.
Vi ser flera hinder för de
nationella riktlinjernas ge-

nomslagskraft. En oförändrad
arbetsmiljö, räddningstjänsternas möjlighet att fastställa
sina egna tester, förekomsten
av sexuella trakasserier och
brandmansyrkets koppling till
män, för att nämna några.
Rekryteringstesterna är bara
en av flera faktorer som behöver förändras för att möjliggöra en jämnare könsrepresentation och en könsneutral
rekryteringsprocess.
Den långsamma utvecklingen av räddningstjänsten visar
att det behövs kontinuerligt
stöd och långsiktig planering
för att åstadkomma förändring. Nationella rekryteringstester måste därför följas av
omfattande utbildningsinsatser av räddningstjänstens
rekryteringsansvariga.
Räddningstjänsterna behöver definiera vilka slags
medarbetare de vill rekrytera,

anpassa arbetsmiljön till både
kvinnor och män och utforma
en rekryteringsprocess och
arbetsmiljö som är garanterat
könsneutral.
I detta arbete har såväl
Räddningsverket, de enskilda
räddningstjänsterna samt
kommuner och länsstyrelser
ett stort ansvar.
Räddningsverkets initiativ
att utforma nationella riktlinjer är en välkommen satsning.
Men inte för att underlätta
anställning av kvinnor utan
för att öka räddningstjänstens
trovärdighet och möjliggöra
könsneutrala rekryteringsförfaranden.
Hanna Glans
Bettina Rother
Genusvetare

Det finns inga omotiverade krav
R

äddningsverkets chef
Göran Gunnarsson skriver i Inledaren i Sirenen
att den politiska målsättningen och etablerad praxis är att
det underrepresenterade könet
ska uppnå 40 procent. Gunnarsson skriver vidare att ynka
1-2 procent av brandmännen
kvinnor, att jämföra med två
andra mansdominerade yrken,
polisen (23 procent) och försvarsmakten (5 procent).
Har Gunnarsson då vägt in
att andra yrken kanske har
betydligt fler inriktningar eller
olika arbetsuppgifter mot vad
räddningstjänsten har? Jag påstår att det inte är så enkelt att
bara jämföra könsfördelning
mellan olika yrken.
Låt inte procentsatser eller

kvoteringar styra könsfördelningen i räddningstjänsten.
Låt det operativa brandmannayrket styra nivån och behovet av den fysiska och psykiska
kompetensen.
Fokus borde ligga på att hitta
de bästa relevanta testerna, för
att få de bäst lämpade personerna att jobba som brandmän.
Många räddningstjänster har
drabbats av personalnedskärningar, främst operativt.
Kontentan rent praktiskt på
olycksplatser? Jo, att återstoden av personalen utsätts för
en ökad arbetsbelastning. Borde därför inte kraven snarare
öka än minska på nyrekryterad
personal?

Gunnarsson skriver att den
fråga som kan ställas är om de
fysiska anställningstesterna
ligger på en alltför hög nivå i
förhållande till brandmannens
arbetsuppgifter? Jag påstår att
det inte finns några omotiverade fysiska eller andra krav
som begränsar urvalet. Inte i
”storstadsmodellen” i alla fall.
Vårt yrke ställer snarare krav
på fler tester.
Stockholm använder ”storstadsmodellen” vid nyrekrytering. Det får inte förekomma
en arbetsrelaterad hinderbana.
Det får inte värderas olika om
man precis klarar godkänd
eller kanske har en god överkapacitet. Det får inte göras
viljetester i vatten.

Hur ska vi kunna bedöma
om en person har det som
krävs i verkligheten, exempelvis praktiskt handlag under
tidspress, att livrädda eller
hjälpa en nödställd kamrat
under rökdykning? Vi pratar
extremsituationer i arbetslivet.
Lämnar ni ut bedömningar
om utexaminerade elever när
det gäller ovan nämnda färdigheter? Det är något som inte
verkar vettigt här.
Jag har nyligen varit på en
utbildningsdag för styrke/rullbandstestledare i Stockholm.
Fick där en känsla att trycket
från politiker gör att brandchefer runt om i landet är för
sänkta fystestkrav. Är det så är
vi illa ute.
Det går inte att anställa nya

arbetskamrater, tjejer som killar, som inte klarar belastningarna som vårt yrke kräver!
Räddningsverket borde
vakna upp och inse vad som
är bäst för svensk räddningstjänst.
Jag är inte emot kvinnliga
brandmän, de är välkomna.
Mångfald är bra. Däremot är
jag innerligt trött, trött på att
det tjatas om att kraven ska
minska och testerna ska ändras
för att ni ska få fina siffror att
redovisa för politikerna. Det
ställer jag aldrig upp på.
Rikard Almlöf, brandman
Brännkyrka brandstation
Stockholm

Göran Gunnarsson kommenterar debatten

Det krävs konkreta åtgärder
Räddningsverkets generaldirektör
Göran Gunnarsson lämnar här en
samlad kommentar till insändarna på
förra uppslaget och denna sida om
jämställdhet i räddningstjänsten:

Jag tycker för det första att det är
mycket glädjande att notera det engagemang frågan om jämställdhet väcker.
Den debatt som startade i och med
förra numret av Sirenen är välkommen.
Det är först när diskussionen blir
intensiv – och konstruktiv – som frågan
förs framåt. Men det räcker inte – det
krävs konkreta åtgärder.
Räddningsverket har regeringens tydliga uppdrag att stödja kommunerna så
att könsfördelningen mellan anställda
blir jämnare och att den etniska och
kulturella mångfalden bland de anställda ökar.
Vi ska i en särskild rapport till re-

geringen redovisa vad vi gör på det
området.
I princip skiljer sig detta uppdrag inte
från vårt uppdrag att stödja och utveckla räddningstjänstens förmåga att inom
godtagbar tid effektivt genomföra räddningsinsatser. Vilket också ska återrapporteras till regeringen. Uppdraget kring
jämställdhet och mångfald kan också
kopplas tydligt till de juridiska plattformarna i Jämställdhetslagen och Lagen om
förbud mot diskriminering.
I dag är personal i kommunal räddningstjänst en mycket likformig grupp,
både när det gäller kön och etnisk bakgrund. Jag tycker det är en självklarhet
att räddningstjänsten har medarbetare
som representerar och speglar hela
samhället. För alla befolkningsgrupper är det viktigt att känna identifikation med och förtroende för den del
av det offentliga i samhället som står

för säkerhet och
trygghet. Det är
särskilt viktigt
att den offentliga
sektorn har en representativ sammansättning av
medarbetare för
att lösa uppgifter
i hela samhällets
tjänst. För att nå
Göran Gunnarsson
dit krävs en bred
rekryteringsbas. Ökad jämställdhet och
ökad mångfald bidrar till att bredda
den.
Genom att lyfta frågan om bristen på
kvinnor i räddningstjänsten har jag
också velat få en diskussion om framtidens räddningstjänst. Vilka uppgifter
har morgondagens brandmän? Vilken
kompetens behövs? Vilka behov av
metod-, teknik- och taktikutveckling

medför detta? Vilka fysiska krav är
relevanta?
Räddningsverket har medverkat vid
utformningen av den så kallade storstadsmodellen, som tydligen försvårat
rekryteringen av kvinnliga brandmän.
Det lutar mot att vi ska ompröva vår inställning i den frågan och medverka till
att hitta en mera behovsstyrd modell.
I den framtidsstudie som Räddningsverket bedrivit trycker vi på vikten av
ökad kunskap för att kunna driva en
utveckling där jämställdhet och mångfald är en given del i en effektiv kommunal räddningstjänst. Vägen dit bör
innehålla både attitydförändringar och
förändrade arbetsmetoder.
Göran Gunnarsson
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SMO-studenter

Hur många får fasta jobb?
I

Sirenen nummer 6/07 i under rubriken ”Fortsatt bra
trend för SMO-studenter”
kan man läsa att ”87 procent
av de som i våras tog examen
från utbildningen i skydd mot
olyckor (SMO) har fått jobb
inom risk och säkerhet. De
allra flesta (80 procent) har fått
jobb inom kommunal räddningstjänst. ”
Detta låter ju jättebra. Det
man undrar är när i tiden
Räddningsverket gjorde
undersökningen. Jag tänker
närmast på de personer som
fått jobb inom kommunal
räddningstjänst.
Ställer man frågan i juni, juli
eller i augusti får man helt
andra siffror än om man ställer
frågan i oktober eller i april.
Under de tre sommarmånaderna anställer de flesta räddningstjänster i Sverige sommarvikarier för att täcka upp
när den ordinarie personalen
ska ha semester. Dessa vikarier
får oftast lämna sina vikariat i
slutet av augusti.
Jag tycker att det vore mer
relevant att få siffror på hur
många av SMO-studenterna
som har fått fasta tjänster på
räddningstjänsterna runt om i
landet. Visst är det jättebra att

så många har fått arbete, fast
eller vikariat, men man kan
inte försörja sig på tre månaders arbete per år. Informationen kanske redan finns. Vore
intressant att få den publicerad, inte minst för framtidens
SMO-studenter.
Johan Bäckström
SMO7, Skövde

SVAR DIREKT från Stefan

Lundqvist, chef för Räddningsverkets Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning:
Johan Bäckströms iakttagelse
är korrekt. De allra flesta som
får arbete inom kommunal
räddningstjänst börjar med en
tidsbegränsad anställning. Ofta
leder den anställningen vidare
mot en tillsvidareanställning.
SMO-undersökningen
genomförs två gånger per år,
där den första ligger i februari
månad. Den andra genomförs
under sommaren. För att få en
tillförlitlig och heltäckande bild
av resultatet delas anställningsfrågorna upp i flera undergrupper bland annat för att få en
realistisk bild av just det som du
påpekar med tillfälliga anställningar under semesterperioden.
Våra enkätundersökningar
visar bland annat följande:

SMO-elever på utbildning på räddningsskola för några år sedan. Men hur många av de som tar examen får ett fast jobb? Det frågar SMO-eleven Johan Bäckström och får svar av Stefan Lundqvist.
SMO 3 gick ut i juni 2006. I
juni 2007 jobbade 88 procent
av alla utexaminerade inom
risk-och säkerhetsanknutna arbeten. Av dem hade 36 procent
tidsbegränsade anställningar.
SMO 5 gick ut i juni 2007.
Samma månad hade 87 procent
arbete inom risk- och säkerhets-

området, varav hela 80 procent
med tidsbegränsade anställningar.
Siffrorna styrker förhållandet
att de allra flesta som påbörjar
en tjänstgöring inom den kommunala sektorn börjar med tidsbegränsade anställningar, men
också att dessa så småningom

leder till heltidsjobb. Enkätsvaren från SMO 3 visar att cirka
50 procent efter ett år hade
en tillsvidareanställning inom
kommunal räddningstjänst.
Stefan Lundqvist

Bättre att
SOS har ingen att
sprinkla före koppla vidare till

E

n storbrand på Stora Essingen i Stockholm, den 6-8
januari, kom att kräva nära två
dygns släckningsarbete. Något
av ett rekord för stadens räddningstjänst, även ifråga om
antalet medverkande brandstationer.
Liksom vid den långvariga
branden i Södertälje, för ett par
år sedan, fanns automatiskt
brandlarm, men inte sprinklerskydd. Rökfyllda lokaler
vid brandkårens ankomst gör
det ofta svårt för rökdykarna,

Tyck till – du också!
Alla är lika välkomna att delta
i debatten. Skriv maximalt
3 500 tecken på datorn, inklusive mellanslag. Saknar du
dator, skriv max 30 rader på
skrivmaskin.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta ner insändare
som är längre.
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen, L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 3-08 är
9 april. Välkommen!

att nå fram
till öppen
eld, innan
branden fått
för stor omfattning.
Automatiskt
Kaare Brandsjö
brandlarm
kan rädda
liv, liksom sprinkler, men alltför
många fall visar att brandlarm
är otillräckligt, om man vill ha
ett fullgott skydd mot brand.
Att automatiskt brandlarm
valts i stället för sprinklerskydd beror ofta på bristfällig
utredning och information om
de båda alternativen.
En inte ovanlig motivering, för
att acceptera automatlarm i
stället för sprinkler, är att man
inte kunnat åberopa myndighetskrav på sprinkler.
Varken myndighetssidan
eller försäkringsgivarna har i
sådana fall tydligt framhållit
vad sprinkler innebär i motsats
till automatiskt brandlarm.
Det är bättre att sprinkla före
än efter en brand.
Kaare Brandsjö

D

et är bra om SOS Alarm
får ett särskilt nummer för mindre akuta
händelser, men löser det problemen för SOS 112 vid stora
händelser? Någon ska ju svara
på det numret också – förmodligen SOS-operatörerna.
Vid finalen i På Spåret gick
SOS ut i TV inför flera miljoner
tittare och uppmanade att inte
ringa 112 om det inte gällde
stormrelaterade livshotande
situationer i södra Sverige.
Vem ska avgöra vad som är
livshotande eller ej? Den som
söker hjälp via 112 är naturligtvis enligt egen bedömning
i en akut situation. Kanske inte
direkt livshotande, men ska
verkligen den hjälpsökande
behöva välja vad som i varje
situation är rätt eller fel?
Träd över bil där personer
inte kan komma ut – är det
en livshotande situation? En
cyklist som blåst omkull och
brutit armen? En lagerbyggnad
i ett ensligt industriområde
som börjar brinna? En vanlig
bilbrand? Är detta livshotande
situationer?
Samhällets larmnummer 112
måste alltid vara tillgängligt!

Det är en självklarhet. TV-informationen var dessutom
slarvigt utformad – vad är södra
Sverige? SOS i Jönköping till exempel klarade av sin situation.
Mer personal i beredskap
kan vara ett sätt att lösa detta
numera ständiga SOS-problem
– vi hinner inte svara.

Men det stora problemet är att
SOS inte har någon annan instans att koppla ett samtal om
mindre akuta händelser vidare
till. Räddningstjänsterna i Skåne måste också börja diskutera
sitt ansvar. En undercentral till
SOS vid stora händelser är ett
alternativ Då kan genomströmningen av samtal gå oerhört
mycket snabbare.
De problem som Skåne ständigt ställs inför drabbar aldrig
Göteborg. Där har Räddningstjänsten kvar sin dygnsbemannade ledningscentral. Vilket
dessutom visade sig vara
värdefullt när SOS drabbades
av översvämning. Görs ingen
riskanalys när man bygger
SOS-centraler?
Ett tredje sätt är att se till att
SOS verkligen är samhällets
larmcentral och inte som nu

att man har en lika stor kommersiell del. Alla de kommersiella tjänsterna kan ju andra
larmcentraler utföra. Det samhällsägda SOS Alarm ska bara
sköta 112.
Kanske ska man gå tillbaks
till det gamla. Sveriges larmnummer tar emot larmsamtalen och kopplar sedan vidare
till rätt instans. Så sker i dag
i polisärenden. Så diskuterar
Region Skåne att man kanske
ska ha det för sina ambulanser
(upphandling pågår) och då
måste räddningstjänsterna
hänga med.
Bra eller dåligt? Ja, det får
framtiden utvisa. Något radikalt måste i alla fall hända.
Att vi i framtiden ska knappa
in olika hjälpbehov på telefonen när vi ringer 112 kan väl
aldrig bli realitet. Eller?
Karsten Erichs
informatör

Fler insändare
på nästa sida
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Komplettera Rib
med utbildning!
R

äddningsverkets integrerade beslutsstöd, Rib, är
ett fantastiskt exempel på hur
Räddningsverket stöttar kommunerna, denna produkt är en
del av myndigheternas arbete
med skydd mot olyckor som
når skattebetalarna på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt som jag ser det.
Varför inte begåva Rib med
Räddningsverkets befintliga
utbildningsmaterial i form av
PowerPoint-presentationer
etcetera?
Detta skulle ge räddningstjänsterna tillgång till en kvalitetssäkrad grund för sin kommuns utbildningsmaterial.
Självklart ska materialet kunna
anpassas till lokala förhållanden. Den totala effekten blir en
kostnadseffektiv kvalitetssäkring och bättre förutsättningar
för ett ”likvärdigt skydd mot
olyckor”.

Som skattebetalare och medmänniska till drabbade blir
man matt när Räddningsverket
håller på utbildningsmaterial
och nya kunskaper i syfte att
sälja fler kurser som finansieras av ”Greta”.
Tacksam för svar från Räddningsverket.
Robert Olsson
utbildningsansvarig
Räddningstjänsten Herrljunga

SVAR DIREKT från Håkan

Axelsson, chef för Räddningsverkets avdelning för stöd till
räddningsinsatser:
Det är positivt att läsa att du
tycker att Räddningsverkets
integrerade beslutsstöd, Rib, är
ett bra stöd till kommunerna.
Men du önskar att det ska begåvas med fler funktioner.
Jag tycker givetvis att idéer ska
prövas och det är möjligt att

det framöver kommer att ges
möjlighet att komma åt visst
materiel som vi har via Rib.
Men för att skapa en god kvalitet på den utbildning som vi
vill ge så kan vi inte ersätta det
lärande som en studerande får
genom att delta i en kurs med
ett power-point material för
självstudier.
Lärandet och kunskapsinhämtningen vid deltagande i en
kurs sker både via sakkunniga
lärare såväl som i mötet och
diskussioner med övriga kursdeltagare.
Räddningsverket kommer
dock att utveckla möjligheterna för distansstudier, vilket
kommer att vara en del i den
framtida utbildningen som kan
både hålla hög kvalitet och bli
billigare för kommunen.
Håkan Axelsson

Lämplighetstest borde
ingå vid uttagningen
M

itt mål är att bli brandman. På grund av skoltrötthet i gymnasiet fick jag
inte de betyg som krävs för att
bli antagen till utbildningen
Skydd mot olyckor (SMO).
Jag vet att jag inte är den
enda som stör mig på antagningskraven till SMO-utbildningen. Att kräva mellan 15,00
upp till nästan 17,00 i snitt på
sina gymnasiebetyg är väldigt
högt. Samma gäller högskoleprovet, som ligger runt 1,3 för
att bli antagen.
Jag anser att lämplighetstest
skulle vara en viktig faktor i
antagningsprocessen. Visst
kräver detta mer jobb med
tester, men samtidigt vet man
ju verkligen vad man får för
person till SMO-utbildningen.
Det finns ingen som kan säga

Tyck till – du också!
Alla är lika välkomna att delta
i debatten. Skriv maximalt
3 500 tecken på datorn, inklusive mellanslag. Saknar du
dator, skriv max 30 rader på
skrivmaskin.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta ner insändare
som är längre.
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen, L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 3-08 är
9 april. Välkommen!

att jag blir en bra respektive
dålig brandman genom att
bara kolla på mina slutbetyg
från gymnasiet.
Via Sirenen vill jag fråga
Räddningsverket varför inte
lämplighetstest genomförs vid
uttagningen till SMO-utbildningen.
Wasse

SVAR DIREKT från Stefan

Lundqvist, chef för Räddningsverkets Centrum för riskoch säkerhetsutbildning:
Räddningsverket har utformat
ett urvalssystem som anses
relevant till rådande utbildning. Huvuddelen antas med
gymnasiebetyg som grund och
30 procent av de sökande antas
på högskoleprovet. Detta prov

kan göras om två gånger per
år och det är alltid det bästa
resultatet som räknas. Det finns
också möjlighet att läsa upp
gymnasiebetyg, även om det tar
lite längre tid.
Vid utformning av nu gällande
system gjordes överväganden
huruvida lämplighetstester
skulle ingå i urvalssystemet.
Denna metod valdes bort
eftersom lämplighetstester är
tidskrävande och kostsamma
att genomföra. De ger heller
inte några säkra prognoser för
lämplighet för ett visst yrke i ett
längre tidsperspektiv. För de få
utbildningar som har lämplighetstester är testresultaten ett
komplement till den sökandes
övriga meriter.
Stefan Lundqvist

Bra skrivet
om fyrverkerier
L

äste Sirenen-redaktörens
”Sista Ordet” i nr 1-08.
Åsikterna om fyrverkerier var
väldigt bra och som brandinspektör vid Oslo brannvesen
kan jag bara instämma.
Det är positivt att läsa att
någon i mitt östra grannland
sätter fokus på det ökade missbruket av fyrverkerier.
2006 var jag med i en arbetsgrupp tillsammans med
personer från Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap och fyrverkeribranschen.

Gruppen tillsattes av Justitiedepartementet efter nyår
2005/06, då 153 personer skadades av fyrverkerier i Norge.
Gruppen lade fram ett antal
konkreta förslag. Det stöddes
av alla, utom fyrverkeribranschen. Det har lett till att från
2008 finns i Norge ett förbud
mot handel och bruk av raketer i klass II och III för privatpersoner. Effektbatterier blir
däremot fortsatt tillåtna.
Morten Engmann
Oslo brannvesen

Nyutgivet från
Räddningsverket
Broschyr

Transport av farligt gods 2007-2008
Beskrivning av reglemente, redovisning av skyltar och
etiketter och hur de ska placeras.
Best nr: B20-104/07
Rapporter

Kartläggning av farligt gods transporter
Redovisning av mängden farligt gods som transporterades i
Sverige under september 2006. Rapporten är ett samarbete
mellan Statistiska centralbyrån och Räddningsverket. Många
tabeller och kartor
Best nr: B20-231/07
Förutsättningar för systematisk utvärdering
av räddningsinsatser
Vad kan räddningstjänsten lära av sina insatser? Omskriven
rapport där Sidney Dekker och Magnus Jonsén kom fram till att
räddningstjänsten inte är mogen för lärande.
Best nr: I99-167/07
Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar
Skador är vanligaste dödsorsaken hos unga. Det är också den
dödsorsak som visar störst skillnad mellan olika samhällsgrupper. Rapporten beskriver i statistiska termer båda förhållandena.
Best nr: I99-168/07

Så här beställer du
Ange beställningsnummer samt din adress.
Skicka beställningen via fax, e-post eller brevledes.
Fax: 054-13 56 05.
E-post: publikationsservice@srv.se
Postadress: Räddningsverkets publikationsservice, L 124,
651 80 Karlstad.

Annan utgivning

OBS – kan inte beställas
från Räddningsverket

Brandkåren kommer
Bild och text om livet på brandstationen. Boken är lättläst och
ges ut av LL-förlaget som vänder sig till personer med lässvårigheter.
Pris: 160 kr. Beställning: www.lattlast.se eller tel 08-640 70 90.

Vill du vara med och utveckla
Räddningsverkets beredskap?
Läs mer på www.raddningsverket.se/jobb

Vill du vara med och
arbeta för ett tryggare
samhälle?
Nerikes Brandkår söker

Chef för teknik och utveckling/
Brandingenjör
Läs om tjänsten på
www.nerikesbrandkar.se/jobb
Du kan även kontakta
Anders Larsson, vice brandchef 019-20 86 71
Välkommen med din ansökan senast den 21 april
till Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro
Nerikes Brandkår
Tillsammans med andra skapar vi trygghet!
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Till vår riskhanteringsgrupp i
Göteborg söker vi en riskingenjör.
Du som söker
s har högskoleutbildning inom byggnads-/maskinteknik eller brandingenjörsutbildning.
s har arbetat med liknande uppgifter i annat försäkringsbolag eller konsultbolag eller har
arbetat som brandingenjör inom Räddningstjänsten.
s har datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
s är serviceinriktad och är bra på att förstå och hjälpa våra kunder
Du kommer att huvudsakligen arbeta med skadeförebyggande arbete, villkors- och premiefrågor. Även viss skadereglering kan komma ifråga.
Arbetet innebär många kontakter med kunder och medarbetare. Du måste vara utåtriktad,
ha vilja och förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt ha lätt för att fatta beslut.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa vår chef för riskhantering Jan
Nimstedt, 031-63 80 46. Fackliga representanter är Lars Gunnarsson(FTF), 031-63 16 59 och
Henrik Berg (SACO), 031- 63 81 66.
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2008 via vår hemsida

www.lansforsakringar.se/goteborg-bohus. Vi tar endast emot elektronisk ansökan.

Norrköping

Satsar hårt på
färre olyckor
Sveriges minst olycksdrabbade kommun.
Det är visionen i Norrköping.
–År 2018 ska bränder, falloch trafikolyckor ha minskat
med 25 procent, säger brandingenjör Ulf Lago.
Brandmännen har en stor roll
i det olycksförebyggande arbetet. Bland annat ska de göra
hembesök.
– Ambitionen är brandsäkrare bostäder. Vi ska via informationslappar erbjuda besök,
och vi hoppas bli insläppta hos
så många som möjligt, säger
Lago.
Förutom att kika på brandsäkerheten ska brandmännen titta
på risker för fallolyckor och kemolyckor i hemmet. I det senare
fallet främst det som finns un-

Brandf˛rsvaret s˛ker

Enhetschef operativ ledning
100% tillsvidare
Mer information:www.helsingborg.se/ledigajobb

BRANDKÅREN ATTUNDA bedriver räddningstjänst i fyra kommuner i norra Storstockholm: Järfälla,
Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro. Organisationen genomsyras av ständigt pågående
utvecklingsprocesser, baserade på riskanalys och aktiv erfarenhetsåterföring. Vi strävar efter att vara
en modern organisation där våra medarbetare får möjlighet att ta individuellt ansvar, med stor frihet
och påverkansmöjlighet inom den ram som definieras av vårt uppdrag och våra mål. Vi rekryterar:

Produktionschef

Produktionschefen är ansvarig linjechef för personal och produktion.

Processansvarig Insats

Processansvarig insats ansvarar för utveckling av organisationens förmåga att planera,
förbereda, leda och genomföra insatser.

Läs mer om tjänsterna på vår hemsida. Frågor besvaras av Jens Ärlebrant, förbundschef, telefon 08-594 696 00.
Välkommen med din ansökan senast 30/4-2008!
www.brandkaren-attunda.se

der diskbänken och som
små barn kan
få i sig.
Nyckeln
till arbetet är
att Norrköpings brandförsvar tack Ulf Lago
vare övertalighet lyckats
förvandla fyra skiftlag till fem på
båda brandstationerna. Räddningstjänsten har därmed alltid
16 brandmän som jobbar dagtid
måndag-fredag. För brandmännen innebär det dagarbete var
femte vecka.
– Minst halva arbetstiden ska
de ägna åt utåtriktat arbete. Förutom hembesök kan det vara
tillsyn i bostadsområden, utbildning av skolelever mer mera.
De fem skiftlagen fördjupar sig
också i varsitt område – brand,
fallolyckor, kemikalieolyckor,
trafikolyckor och drunkning.
I april börjar satsningen på hembesök i stadsdelen Östantill, ett
område som har förhållandevis
många bränder.
Räddningstjänsten ska också
vara med och dra igång en cykelhjälmskampanj, i höst ska
brandmän kliva in på körskolorna och under teorikvällar
prata attityder till hastighet och
nykterhet.
– Körskolorna har visat stort
intresse för detta.
I grova drag har Norrköping
200 byggnadsbränder, 300
rapporterade trafikolyckor och
1 000 allvarliga fallolyckor om
året. Om tio år ska dessa siffror
ha minskats kraftigt. Men redan
vid utgången av 2010 vill man
se resultat, då ska olyckorna förhoppningsvis ha minskat med
fem procent.
– Det mesta av detta finns med
i vårt nya handlingsprogram. Det
är en ganska tydlig beställning
och viljeinriktning från politikerna, och det är förankrat i alla
nämnder, säger Ulf Lago.
Och vad tycker er personal?
– Jag skulle ljuga om jag sa att
alla tycker det är kul. Men majoriteten tycker det ska bli roligt
att komma ut mer.
PER LARSSON
n n n Lära från kriser och stora

olyckor är ämnet för en konferens som Räddningsverket arrangerar på Försvarshögskolan i
Stockholm 12 maj. På programmet står både presentationer
av praktiska erfarenheter och
aktuella forskningsresultat.
Målgrupp är personer som
har ansvar för eller intresse av
krishanteringsfrågor.
Mer information och anmälan
på Räddningsverkets hemsida:
www.raddningsverket.se/nco
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Söker

Brandmän heltid
Läs mera på vår hemsida:
www.sorf.se

Bli en av oss!

Räddningstjänsten Storgöteborg
står för trygghet, säkerhet och om
tanke. Vi ansvarar för räddningstjänst
och förebyggande skydd i våra sex
medlemskommuner.

Planerare (räddningsplanering)
Nu söker vi på Räddningstjänsten Storgöteborg en medarbetare
som skall hålla samman förbundets räddningsplanering.
Mer information om organisationen och tjänsterna finns hos oss på
vår hemsida www.rsgbg.se under rubriken Bli en av oss.
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Länsstyrelsen är ett koncentrat av den svenska statsförvaltningen - med länet som arbetsfält. Med bred
kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län. Vi förenar
lång tradition och ett rättssäkert arbetssätt med nytänkande, god service och öppenhet. Ett 30-tal olika
yrkeskategorier arbetar med frågor som spänner över hela samhällsbredden.

http://www.ab.lst.se

Annonsnummer: 114457

Civilingenjör i riskhantering
I Stockholms län finns 26 kommuner och drygt 1,9 miljoner invånare på 2 procent av landets yta.
Riskbilden är komplex med bland annat två flygplatser som tillsammans betjänar mer än 16 miljoner
passagerare per år. Med över 10 miljoner passagerare varje år på de stora färjorna är Stockholms
hamnar den största mötesplatsen i hela Östersjöområdet. Över Mälarens broar passerar varje dygn
mer än 315 000 fordon, varav ett stort antal med farligt gods. Länet är en knutpunkt för landets IToch telekommunikationer. Företag inom bioteknik och biomedicin utgör också en viktig del av länets
näringsliv.
Länsstyrelsen ska bland annat verka för att allmänheten tillförsäkras en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden. För att förebygga allvarliga olyckor granskar Länsstyrelsen från risksynpunkt bl.a. anläggningar som hanterar farliga kemikalier och processer. Länsstyrelsen arbetar samtidigt förebyggande med att på lång sikt skapa ett mindre sårbart samhälle som ska
klara olika typer av påfrestningar och störningar bättre än idag.
Som riskhanteringsingenjör hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med risker i samhällsplaneringen, tillsyn av Sevesoanläggningar, granskning av risk- och sårbarhetsanalyser samt bistå vid
utbildning och information till kommunerna i riskhanteringsfrågor.
Kvalifikationer
Du är civilingenjör i riskhantering och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du måste vara svensk medborgare, eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.
Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid
personliga egenskaper.

Räddningstjänsten Norduppland är ett
kommunalförbund bestående av
medlemskommunerna Tierp och Östhammar.
Förbundet har ca 150 anställda fördelade på
två hel/deltidsstationer, 6 deltidsstationer och
2 räddningsvärn.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast
Heltid.
Ansökan
Sök jobbet via www.offentligajobb.se.
Ansökan senast 2008-04-15.

Räddningstjänsten Norduppland söker

Arbetsgivarens referensnr: 16 288

INSTRUKTÖR/UTBILDARE

Kontaktpersoner
Peter Svensson, Brand- och riskhanteringsingenjör 08-785 53 53
Stefan Dellså, Försvarsdirektör,
08-785 53 13

Arbetsuppgifter m m
- Rådgivning, information och extern utbildning
- I tjänsten ingår kundkontakter
- Personlig lämplighet och intresse för egenutveckling är av stor betydelse
- Erfarenhet som instruktör inom räddningstjänstens
områden
Kvalifikationer
Körkort *B***
Tillträde
Efter överenskommelse
Kontaktpersoner
Charles Ågren, 0173-855 06, 070-316 14 26
Lars-Erik Falk, 0173-855 01

Fackliga företrädare
Christer Sävensjö, SACO
Anita Tjust, ST

Sirenen

är Räddningsverkets tidning.
I den kan du följa utvecklingen
inom räddningstjänsten och
skydd mot olyckor. Nyheter,
reportage, debatt och mycket
annat.
Är du inte redan prenumerant
– bli det! Du får åtta nummer
om året, Gratis!

08-785 53 38
08-785 53 70

Ja tack, jag vill ha en gratis prenumeration på Sirenen
Adressändring
Avsluta prenumerationen

Texta tydligt!

Namn… …………………………………………………………………………
Gatuadress………………………………………………………………………
Postadress… ……………………………………………………………………
Vid adressändring/avslut

Fackliga företrädare
Lars-Olof Färnström, SKTF, 0293-182 04
Lennart Norén, Kommunal, 0173-855 11

Enda kravet från vår sida är att
du gör en personlig anmälan.
Vi kan tyvärr inte ta emot personallistor eller centralt ifyllda
talonger.

Välkommen med din ansökan till Räddningstjänsten
Norduppland, Gammelbygatan 12, 742 34 eller till
raddningstjansten@rtjnorduppland.se senast 2008-04-07

Kupongen skickas till:
”Prenumeration”
Sirenen, L 257
651 80 Karlstad

Gatuadress………………………………………………………………………

Abonnemangsnr (står direkt före namnet)……………………………
Gamla adressen vid adressändring

Postadress… ……………………………………………………………………
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Annonsera i Sirenen
– boka senast 8 april

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

söker

BRANDINGENJÖRER
Kontaktperson är produktionschef Maya Stål Söndergaard, 046-540 46 61

läs mer på

www.rsyd.se/lediga_tjanster

Sirenen är perfekt för dig som
ska rekrytera personal inom
räddningstjänst och skydd mot
olyckor.
Ingen tidning i branschen har
sådan täckning som Sirenen.
Nästa nummer trycks 22 april.
För att vi ska hinna få med din
annons vill vi att du förhandsbokar utrymme senast 8 april
samt lämnar färdig annons
senast 15 april.

Spaltbredder

är exklusive moms).

Räkna ut priset
Vad annonsen kostar räknar du
ut enligt följande: antal spalter
x höjden x millimeterpris.
Den artikel du just nu läser
är 2 spalter bred och 113 mm
hög. Priset för en annons i den
här storleken är 3 616 kronor
(2 x 113 x 16 kr) för svartvit
och färg 4 068 kronor (2 x 113
x 18 kr).

Kontakt

Våra spaltbredder är:
1 spalt 41,4 millimeter
2 spalter 87,8 mm
3 spalter 134,2 mm
4 spalter 180,6 mm
5 spalter 227 mm

Priser
Priset är 16 kronor per spaltmillimeter för svartvita annonser, 18 kronor per spaltmillimeter för färgannonser (priserna

Ring eller e-posta till redaktionen om du vill förhandsboka
eller har några frågor.
Kontaktperson för annonser
är i första hand Per Larsson, tel
054-13 51 02.
Du kan även tala med Gunno
Ivansson Stig Dahlén eller
Katarina Sellius. Telefonnummer och e-postadresser finns
på sidan 2.

Bli en av oss!
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
söker

FÖRBUNDSDIREKTÖR
med behörighet att vara räddningschef
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
omfattar Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuners räddningstjänster. Där
ingår två heltidsstationer i Västerås samt fem st
deltidskårer i Surahammar, Skultuna, Kolbäck,
Hallstahammar och Virsbo. Förbundet har ca
186 anställda varav 90 heltidsanställda och 96
deltidsanställda, samt en budget på ca 70mkr.
Vi söker nu en förbundsdirektör med behörighet
att vara räddningschef. Detta är en ny tjänst där
intentionen är att kombinera dagens två tjänster
som förbundsdirektör och räddningschef till en
och samma person.
Som förbundsdirektör har du det övergripande
ansvaret för verksamheten utifrån gällande
lagstiftning, samt för personal, organisation och
ekonomi. I tjänsten ingår även att vara räddningschef i beredskap i länet var sjätte vecka.
Vi vill att vår förbundsdirektör ska ha brandingenjörsexamen. Har du dessutom gått den Högre
Räddningstjänstkursen (HRK) eller motsvarande vidareutbildning är det meriterande. Eftersom ekonomin är en viktig fråga ser vi gärna att
du har goda kunskaper inom det området.
Du har flerårig erfarenhet av ledande befattning
i en eller flera större organisationer och därmed
förutsätter vi att du även har haft ekonomiskt
ansvar av större omfattning.
Du har erfarenhet av att vara ledare i en politiskt
styrd organisation och därmed en tydlig bild
av samspelet mellan politiker och tjänstemän.
Eftersom detta är ett kommunalförbund är

Räddningstjänsten Storgöteborg
står för trygghet, säkerhet och om
tanke. Vi ansvarar för räddningstjänst
och förebyggande skydd i våra sex
medlemskommuner.

Tre samordnare tillika enhetschefer
Nu söker vi på Räddningstjänsten Storgöteborg tre enhetschefer,
tillika samordnare för att bistå och avlasta våra tre teamchefer.
Mer information om organisationen och tjänsterna finns hos oss på
vår hemsida www.rsgbg.se under rubriken Bli en av oss.

det förstås en merit om du har arbetat i eller
åtminstone en god förståelse för denna form av
organisation.
Som ledare är du handlingskraftig och målinriktad och kan fatta de beslut som krävs. Du
förstår att nå resultat genom andra genom att
engagera och entusiasmera, genom att skapa ett
tillåtande klimat och delegera inte bara ansvar
utan även befogenheter. Du har en mycket god
förmåga att kommunicera i alla sammanhang
och vet att förutsättningen för en god kommunikation bland annat innebär att vara både tydlig
och lyhörd.
Vi förutsätter att du har körkort lägst klass B.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta då
ordförande Anna Hård af Segerstad på telefon
021-39 10 50.
Fackliga företrädare för Ledarna, Sveriges
Ingenjörer, SKTF, Kommunal och BRF kan nås
genom MBR:s växel 021-39 82 00.
Tillträde enligt överenskommelse
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 7 april
2008 och ställd till:
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Sonia-Maria Fredriksson
721 87 VÄSTERÅS
Märk kuvertet Förbundsdirektör

Vi växer!
Vill du vara med och bygga upp
en ny spännande verksamhet i Halmstad?
Sökes:

12-15 brandmän heltid
För mer information – se vår hemsida!
www.ledigajobb.halmstad.se
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

www.halmstad.se
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Brandmän direkt från snickerboa
D

et tar ett par timmar att göra
en brandman.
Lite träig och grovhuggen,
men charmig och behändig.
Ryms i näven.
Träsnidare Peter Ekbäcks gubbar dyker upp lite här och var
över landet.
– ”Kretat” trägubbar har jag
gjort i tjugo år.
Det började med korvgrillning i naturen en vårvinterdag.
– Jag satt och väntade på korven
och fick tag på ett vedträ och en
morakniv, berättar Peter Ekbäck,
förman och styrkeledare vid
räddningstjänsten i Gällivare.
Ganska snart hade han en liten gubbe i handen. Sedan dess
har han täljt många gubbar, uttrycksfulla figurer, giftiga karikatyrer – och förstås detaljrika
brandmän.
– Ofta får jag beställningar på
att tälja figurer av personer till
deras 50-årsdagar och liknande.
Det brukar bli uppskattade presenter.
Det händer att han och gubbarna reser runt på olika hantverksmässor.

Han täljer oftast i al – ett träd
räcker hela året.
– Det är mjukt och håller bra.
Spricker sällan och luktar gott.
Snickerboa har han inrättat
i garaget, enda redskapet är en
nerslipad morakniv.
– Jag börjar med en rå vedbit
och hackar och täljer grovt.
Sen får den torka i ett par dagar, innan finlir och målning.
Är det bråttom åker den in i
mikron.
Det händer att han slinter
med kniven. En älg förorsakade
att han hamnade på akuten och
fick sy.
Men oftast är det en rofylld sysselsättning.
Det konstigaste han täljt är
nog en älg som spelade dragspel.
Största utmaningen var lappgubben med åtta renar i rad.
Märkligaste trägubbs-upplevelsen inträffade på jobbet efter
att han varit med och släckt en
villabrand. I det utbrända köket
stod en av hans trägubbar på en
hylla och glodde. Lite sotig och
svedd, men i övrigt oskadd.
KATARINA SELLIUS

-krysset
Lös Sirenens korsord, vinn fina
priser. Skicka lösningen senast
14 april till:
”Krysset”, Sirenen,
Räddningsverket, L 257,
651 80 Karlstad.

Peter Ekbäck, förman vid räddningstjänsten i
Gällivare, har för vana att kreta trägubbar på
fritiden. Närmare tusen gubbar har det blivit
genom åren

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Brandsläckaren till Veberöd

Först öppnade rätta lösningen i förra krysset kom från Veberöd. Vi på Sirenen
säger grattis till Lena Hult och övriga vinnare.
1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Lena Hult, Veberöd.
2–4:e pris (cykelhjälm): Magnus Eksten, Ljungbyhed, Leif Larsson, Järbo, Sigge
Berglund, Kristinehamn.
5–8:e pris (brandvarnare): Stanley Sundvall, Sollebrunn, Anders Lingemark, Sigtuna, Anders Sandkvist, Bollnäs, Lars-Erik Svensson, Eslöv.

eftersläckning 43

Sirenen Nr 2 • Mars 2008

nytt om namn
u Lasse Svensson, räddnings-

chef i Dals Ed har gått i pension.
Han har ersatts av Per Sandström som tidigare varit deltidsförman i kommunen.
u Janna Walik är ny generaldirektör för Boverket i Karlskrona.
Walik har närmast haft samma
position på Migrationsverket.
Hon ersätter Ines Uusmann vid
Boverket.
u Brandingenjör Marie
Hansson är
sedan januari
brandskyddsansvarig vid
Karolinska Universitetssjukhu- Hansson
set, som finns
i Huddinge och Solna. Hon
kommer närmast från en tjänst
som brandkonsult hos Bengt
Dahlgren AB i Malmö.
u Hans Spets slutar på Krisberedskapsmyndigheten och blir
biträdande avdelningschef på
länsstyrelsen i Stockholm där
han bland annat ska jobba med
krishanteringsorganisationen.

■ ■ ■ HÖR AV DIG

när personer på ledande poster
i din organisation byter jobb eller någon nyanställs. Ring
054-13 51 02, 13 51 04,
13 5106 eller skicka e-post:
sirenen@srv.se (givetvis kostar
det inget att ”annonserna”
denna information).

Johansson fick
jubla i Ljubljana
Anders Johansson, utvecklingschef vid
Räddningsverket, Skövde har
förärats med
Civilförsvarets
guldmedalj – i
Johansson
Slovenien.
Beslutet motiveras med att Johansson sedan 2000 gjort stora
insatser för samarbetet mellan
Räddningsverket och civilförsvaret i Slovenien, bland annat
när man tillsammans tagit fram
utbildningar åt Nato och FN.
– Visst har jag lagt en del
personligt engagemang i detta,
men det hade inte fungerat så
väl om det inte stöttats av såväl
generaldirektörer som vissa
chefer i Räddningsverket, säger
Johansson.
Han premierades som en enda
utländska representant vid en
ceremoni i Ljubljana i närvaro av
landets president Danilo Türk.

ROFFE

Av Ulf Lundkvist
Nisse Larsson

Glöm inte
vardagsolyckorna

Skövde och Rosersberg i privat regi?

Hålligång i Rosersbergs-skogen

R

osersberg invaderas av 15 000
personer 26-27 april.
– För oss blir det ett tillfälle att
öva vår kapacitet under svåra påfrestningar, säger Lars Centervik
på skolan.
Men nej, det är inte anstormning till någon av Räddningsverkets kurser. Däremot kommer orienteringsfolket smyga omkring i buskarna. Skolan är tävlingscentrum för
tiomila.
Arrangörerna räknar med 8 000 deltagare, därtill en mängd publik och
arrangörer.
Personal inom hotell och restaurang

på skolan får en tuff helg. Samtidigt ska Rosersberg vissa upp en
del av sin verksamhet.
– Ett perfekt tillfälle att marknadsföra vår verksamhet, säger
Centervik.
Räddningsverket kommer att
ha någon form av praktisk uppvisning.
Dessutom kommer skolan ta chansen
att sprida kunskap om säkerhet.
Är du själv sugen på skärmletning i
Rosersbergstrakten?
Då gäller det att snabba på, 31 mars
är sista anmälningsdag. All information
finns på www.tiomila.se

n n n Räddningstjänsten i Säffle är bäst i Sverige – på fotbollstips.

Fem herrar på stationen i Säffle har blivit svenska mästare för lag. De gick till
final genom goda tips. Där väntade frågesport. Brandmännen från Säffle klarade
sju av åtta frågor och blev därmed mästare.
I maj väntar belöningen för Hasse Olsson, Kent Davidsson, Patrik Karlsson, Rikard Johansson och Bengt Hermansson, första priset är en resa till FA-cupfinalen
i London.

V

n n n Storleken har betydelse

noterade mamman i det engelska hemmet när sonen akut
tog hennes trosor ur tvättkorgen.
Det hade börjat brinna i
stekpannnan. Sonen blötte
trosorna och använde dem för
att kväva elden. Han förhindrade vad som kunde blivit en
svår brand.
– Det hade aldrig fungerat
med någon av döttrarnas trosor, säger mamman.

I

stället för ”Säkerhetsverket” eller ”Säkerhetsmyndigheten” blev det ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” (MSB). Men värre
än det långa, krångliga namnet är att huvudkontoret placeras i stockholmsområdet – långt från
huvuddelen av verksamheten.
Utredaren av ny myndighet, Mats Sjöstrand, föreslog förra året att den nya myndighetens ledning
bör finnas i Stockholm. Bara för regeringen, styrd
av moderaterna, att haka på. Det partiet vill ju centralisera så mycket
som möjligt till den
redan överhettade
huvudstaden. Den
ideologin väger uppenbarligen tyngre
än sakskälen.
Sten Tolgfors slår
samtidigt fast att den
nya myndighetens
verksamhet ska koncentreras till Karlstad – 30 mil från huvudkontoret.
I maj förra året kommenterade jag i denna spalt
Sjöstrands förslag att skilja ledningen från kärnverksamheten och jag upprepar gärna: ”Det känns
ungefär lika korkat som om de som leder Färjestads
hockeyklubb placerar sportchefen och tränarna i
Stockholm och spelarna finns kvar i Karlstad.”

Med mässhakarna uppställda till beskådning har man i Varnhems kyrka lyckats
blockera utrymningsvägen. Men kanske
befinner sig kyrkobesökarna ändå i säkra
händer. Bibelcitatet ovanför dörren (Herren
bevare din utgång och din ingång) välsignar
de kyrkobesökare som försöker ta sig ut eller
in.
Foto: Markus Bodén

Sundström
värd sitt pris

ad har David
Sundström,
Räddningsverket, gemensamt
med Anna Hedenmo, nyhetsankare på SVTs
Aktuellt?
Sundström
Jo, båda fick
pris som ”årets före detta student” vid Karlstads universitet.
David Sundsröm är förvaltningshandläggare vid Räddningsverkets internationella
avdelning i Kristinehamn. David,
som är blind, har tävlat i alpina
handikapplandslaget och vunnit
guld i Paralympics.
I motiveringen till utnämningen står bland annat:
”David Sundström har under
hela sitt liv visat prov på mod
och sin vägran att ge upp. Han
har inspirerat andra till att våga
utmana sina gränser i frågor
kring fördomar och mångfald.”

Viktigare för nya myndighetens målgrupper, särskilt kommunerna, än placering av huvudkontoret
är utbildningen av räddningstjänstens personal. I
remissrundan på Sjöstrands utredning utrycktes
stor oro över förslaget att lägga ner Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde samt att
”andra aktörer” ska ta över stora delar av utbildningen. Men så blir det, båda läggs vid årsskiftet
ner som skolor i statlig regi och ”andra aktörer”
ska fylla tomrummet.
Dessa aktörer finns ännu inte och detta bekymrar regeringen så mycket att den är beredd att
stötta Skövde och Rosersberg att bli just de första
privata utbildarna. Båda skolorna har redan skissat på alternativa lösningar att jobba vidare. Vem
vet, kanske dyker det upp någon hugad spekulant,
typ danska Falck, och vill ta över.

Överdrivet fokus på kriser

För kommuner och länsstyrelser har det varit rörigt
med två centrala myndigheter på delvis samma
spelplan. Bland annat därför känns det rätt och
nödvändigt att bilda en ny myndighet.
I propositionen är det överdrivet mycket fokus
på stora kriser, men Helena Lindberg som ska organisera nya myndigheten understryker att det är
hela hotskalan som ska gälla, allt från vardagsolyckan till de stora kriserna. Ett viktigt
påpekande eftersom det i maktens
korridorer i Stockholm länge har
varit de stora, abstrakta kriserna det
snackats och skrivits om.
I den unika flodvågskatastrofens
spår kan det vara värt att påminna
om att 3 000 personer varje år dör
i olyckor i Sverige, fem gånger så
många svenskar som omkom i
tsunamin 2004.
För den nya myndigheten
tycker jag därför att det är
viktigare att förebygga
och ha en beredskap
för olyckor som händer
dagligen än att lägga
mesta krutet på stora,
okända kriser. Det
ena utesluter inte det
andra – tvärtom hänger
båda sidorna ihop. Men
från Stig Dahlén
grunden för en bra beSirenens chefredaktör
redskap för stora kriser
Välkommen med synpunkter!
är en bra beredskap för
e-post: stig.dahlen@srv.se
vardagens olyckor.

Sista ordet

Stig Dahlén är chefredaktör för Sirenen. De åsikter
som framförs i denna kolumn är hans personliga
och har inget med Räddningsverkets ståndpunkter
att göra.

Returadress:
L 257
651 80 Karlstad

Posttidning B
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TJÖRN. Brandman Lotta Nilsson
utmanar Sveriges brandmän.
I augusti anordnar hon och
hennes kollegor en lagtävling i
triathlon på Tjörn.
En simmar, en cyklar och en
springer. En halv Ironman.
– Anta vår utmaning så ses vi på
startlinjen, hälsar Lotta Nilsson och
räddningstjänsten på Tjörn.

Välkommen till
västkusten och
Tjörn i augusti!
Vilken station har
de mest vältränade
brandmännen?
Det undrar brandman Lotta Nilsson
och räddningstjänsten Tjörn som
utmanar landets
brandmän i triathlon.
Själv tar hon simsträckan på 1 900
meter. 


Foto: Lisa Nestorson

Utmanar landets brandmän
L

otta Nilsson, 42, är sedan sex år tillbaka deltidsbrandman på Tjörn.
För henne är träning och motion
en livsstil. Till vardags är hon gym- och
fitnessinstruktör på den egna träningsanläggningen.
Tre somrar i rad har hon arrangerat tävlingar i duatlon i cykel och löpning.
– Nu vill jag gå vidare med en triathlontävling för lag. Och utmana alla brandmän i Sverige, säger hon.
Tre lagmedlemmar delar på en halv
Ironman. Första sträckan är simning
1 900 meter i havet utanför Skärhamn.
Därefter växlar man till cykelsträckan,
9 mil på landsväg, och avslutar med 21
kilometers landsvägslöpning.
– Själv ska jag simma. Det blir en utmaning för mig själv att klara 1 900 meter.
Sedan min man drunknade under en
träningssimning i Florida 2004 inför sin
andra Ironman-tävling, har jag haft svårt
för att simma. Före 2004 hade jag inga
problem med simningen.

Varför vill du utmana landets brandmän?
– Räddningstjänstens personal är viktig i samhället. Vi har tävlingsmomentet
i våra insatser, att göra saker så bra som
möjligt på kort tid.
– Brandmän gillar vid sidan om insatserna att träna, tävla och göra saker
tillsammans. Därför borde en lagtävling
med simning, cykel och löpning intressera många räddningstjänster, tror hon.
Lotta Nilsson var själv på väg att sluta
jobbet på räddningstjänsten under den
tuffa tiden efter makens olycka.
– Men jag är glad att jag hängde kvar.
Jag har hela tiden fått ett enormt stöd från
mina arbetskamrater och att arrangera
den här tävlingen bygger också på att vi
har en stark gemenskap i yrket.
Tjörns räddningstjänst ställer upp med
både deltagare och funktionärer under
tävlingsdagen. Det går även att boka boende på brandstationen.
Växlingarna, liksom varvningar på

cykel- och löpsträckorna, kommer ske
i hamnen i Skärhamn för att det ska bli
roligt för publiken och intressant att följa
tävlingen.
Tävlingen riktar sig till både proffs och
vanliga motionärer och går i tre klasser:
Förutom en Halv Ironman genomförs
också klasserna Triathlon motion (400
m simning, 20 km cykling, 5 km löpning)
samt Duathlon (20 km simning, 5 km löpning).
Lotta Nilsson har inte missat debatten
om yrkets fyskrav och att det är svårt för
tjejer att klara dem.
– Jag kan känna spontant att fyskrav inte
säger allt. Det är viktigare att man har flera olika kompetenser i gruppen. Alla fem
kanske inte måste vara vrålstarka. Man
behöver också de som kan ”hålla huvudet
kallt” och som kan ta hand om chockade
människor i en krissituation.
– Men visst är det viktigt att vara uthållig och vältränad. Om jag är duktig
på långdistans, har jag nytta av det vid

exempelvis skogsbränder som kräver att
jag är igång under en lång tid. Sen kanske jag inte är så duktig på att springa
snabbt. Men det betyder inte att jag inte
passar som brandman. Vi ska anpassa
kraven till de egenskaper vi har behov
av, anser hon.
KATARINA SELLIUS

Lagtävling triathlon
30 augusti 2008 Skärhamn på Tjörn
n  Halv Ironman

1 900 meter simning
90 km cykling
21 km löpning
En simmar, en cyklar och en springer
n  För anmälan och mer information:
www.traningskliniken.com
www.svensktriathlon.org
lotta@traningskliniken.com

