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Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204, 402 24 Göteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunal-

förbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, 

Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt drygt 

800 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för rädd-

ningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag

Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, för-

bereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter 

olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna 

är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar 

aktivt med att identifi era risker och förebygga olyckor genom 

samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Verksamhetsuppföljningen i sin helhet fi nns på RSGs hemsida, 

www.rsgbg.se.

Lars Klevensparr

FörbundsdirektörIngrid Andreae

Förbundsstyrelsens

ordförande

”Den allra vikti-

gaste resursen för 

RSG är personalen 

och inget annat!

VI på Räddningstjänsten Storgöteborg 

arbetar för att göra din vardag trygg 

och fri från olyckor. Det gör vi genom 

att bedöma risker, arbeta förebyggan-

de och snabbt fi nnas på plats när det 

oväntade händer.

DU ska, så gott du kan, förebygga 

brand och olyckor kring dig och de 

nära dig. Det gör du genom att se till 

att ha bra kunskap och rätt redskap.

TILLSAMMANS skapar vi ett tryggt och 

olycksfritt samhälle för alla.

2015 har varit ett händelserikt år. Antalet 

larm var något högre än föregående år. 

Belastningen på utryckningsverksam-

heten var vid vissa tillfällen hög med fl era 

parallella och omfattande händelser. Inom 

den förebyggande verksamheten har en 

revidering av tillsynsprocessen påbörjats 

och en ny enhet för brandskyddskontroll 

och sotningstjänster har startats upp. 

Framför allt mot slutet av året lades mycket 

tid på information och rådgivning kopplat 

till fl yktingboenden. Ett nytt handlingspro-

gram enligt lagen om skydd mot olyckor 

har tagits fram. RSGs nya organisation har 

nu verkat i ett år och börjar få e� ekter i 

form av ökad tydlighet inom fl era ansvars-

områden.

Sammantaget har RSG klarat verksamhets-

målen bra och har trots begynnande spar-

beting lyckats hålla ekonomin i god balans. 

En förutsättning för att åstadkomma dessa 

goda verksamhetsresultat är engagerade 

och professionella medarbetare, vilket 

2015 års resultat tydligt visar. Den allra 

viktigaste resursen för RSG är personalen 

och inget annat!

Nya utmaningar är att vänta såsom mins-

kade ekonomiska ramar samt en allt mer 

osäker och oförutsägbar omvärld! 

"Jag vill vara med och       
 utforma framtiden"
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SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET?
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Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering 
ska ske och att korta insänt material.

DETTA NUMMER AV BRANDSCOOPET är några 
dagar senarelagt något på grund av att det 
är angeläget att delge Er information från 
medlemssamrådet (ägarmötet) den 18 mars. 
Huvudpunkterna vid medlemssamrådet var 
redovisning av verksamhetsåret 2015 samt 
budgetäskande för 2017.

I SKRIVANDES STUND söndagen den 20 mars 
har vi ännu inte gjort några djupgående 
analyser av resultatet från mötet. Jag vågar 
dock konstatera att tilldelad budgetram san-
nolikt inte kommer att medföra ytterligare 
besparingar 2017! Det innebär också att de 
påbörjade besparingsåtgärderna 2016 ska 
fullföljas. Innevarande års budget är som 
bekant underfinansierad med cirka 10–12 
miljoner kronor. Det finns också en tydlig 
förväntan från såväl förbundsstyrelse som 
medlemskommunerna att vi fortsätter att se 
över vår verksamhet för att åstadkomma ef-
fektiviseringar i syfte att möta en föränderlig 
omvärld.

JAG MÖTS EMELLANÅT AV SYNPUNKTER från 
medarbetare att RSG ökar antalet adminis-
trativa befattningar på bekostnad av allt 
färre tjänster på de operativa enheterna. En 
central inriktning med RSG:s långsiktiga 
förändringsarbete är att göra den opera-

tiva verksamheten mer robust och tålig för 
kortsiktiga personella förändringar såsom 
sjukdom, föräldraledighet, semester med 
mera. Vi kommer alltid att behöva ha ett 
visst övertidsuttag, det är dock inte en bra 
lösning att bygga normal verksamhet med 
övertid. Samtidigt som det är angeläget är 
skapa en robust operativ verksamhet riktar 
revisorerna kritik mot bland annat RSG:s 
säkerhetsarbete inom exempelvis sårbara 
IT-system, backup, inloggningsuppgifter, 
brandstationernas skalskydd, extern nyck-
elhantering, verksamhetsmål i förhållande 
till ekonomi och så vidare. Trots att vi redan 
idag har välutbildad och kompetent personal 
inom de flesta områden behöver vi rekrytera 
viss spetskompens.

I ÖVRIGT PÅGÅR EN FÖRHANDLING med SOS 
Alarm om ett nytt alarmerings-, teknik - och 
hyresavtal. Vi för också givande och konkreta 
diskussioner med angränsande räddnings-
tjänster med inriktning att dessa operativt 
kan ledas från RSG:s ledningscentral. RSG 
har vidare tagit initiativet till en gemensam 
skrivelse tillsammans med Storstockholms 
Brandförsvar (SSBF) till MSB och Polismyn-
digheten där vi påtalar behovet av en nationell 
samordning av taktik och metod vid händelse 
av pågående dödligt våld och terrorangrepp. 

Vi har fått gehör för detta initiativ och ett ar-
bete har påbörjats med berörda myndigheter 
på nationell nivå.

FRÅN ETT FLERTAL HÅLL I LANDET har det 
dykt upp ett nytt begrepp ”IVPR", I Väntan 
På Räddningstjänst. Denna nya företeelse 
kan var och en fundera något över.  Att vår 
yttersta uppdragsgivare, allmänheten, får 
ytterligare en "hjälpande hand" torde san-
nolikt vara bra, men vad som händer med 
den kommunala räddningstjänsten på sikt 
är något svårt att spekulera om. Kan detta 
vara ett komplement, eller är det ett sätt att 
pröva möjligheten till räddningstjänst på 
entreprenad?

ANDERS EKBERG OCH JAG ska besöka flera 
arbetsplatser under våren för lyssnande, sam-
tal och diskussioner om vardagen inom RSG. 

NU NÄR LJUSET OCH 

VÄRMEN långsamt är 
på väg till oss blir till-
varon på många sätt 
något lättare och be-
hagligare. Hoppas att 
Ni alla går en härlig 
vår till mötes! 

Anders Ekberg och jag ska besöka flera arbetsplatser under våren för lyssnande, 
samtal och diskussioner om vardagen inom RSG.

Lars Klevensparr
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FÖRMÅGEUTVECKLING

Per Månsson, styr från kontrollrummet in-
till. I träningsstudion sitter en kamera med 
vilken Per kan följa Tomas. 

PER MÅNSSON OCH LARS JACOBSSON, rädd-
ningsledare respektive insatsledare, fick upp 
ögonen för Fire Studio när de besökte MSB:s 
skola i Revinge. På Färjenäs drog de igång 
bygget av sin egen studio. De fick viktig 
hjälp från IT-enheten, som agerade både 
bollplank och deltagare. Även insatsavdel-
ningen hjälpte till med externa resurser. För 
att i programmet bygga själva händelserna 
bidrog brandmannen Martin Lindgren med 
sina datorkunskaper. Arbetsgruppen bestod 
av Bengt Karlsson, Daniel Axman, Lars Ja-
cobsson och Martin Lindgren. Arbetet gick 
snabbt tack vare gott samarbete, och redan 
efter ett halvår kunde man använda Fire Stu-
dio för att examinera nya styrkeledare. 

– Vi nådde vårt mål, mycket tack vare 
väldigt proffsigt bemötande av IT-enheten, 
säger Per.

Scenariosimulering i 

Martin Lindgren:

DET ÄR INNOVATION SOM BLÅSER över Fär-
jenäs öppna övningsfält. I centrum står en 
utrensad datorsal, tom så när som på ett högt 
bord och 75-tums-TV:n i rummets kortsida. 
Ett artificiellt sken kastas från skärmen över 
rummets deltagare och belyser koncentratio-
nen i Tomas Hugossons ansikte. Det som spe-
lar över duken är en pågående händelse, och 
Tomas är styrkeledaren som ska få olyckan 
under kontroll. 

Idag examineras sju nya styrkeledare. De 
är de första som gör detta med hjälp av ut-
bildningsenhetens senaste förvärv: brands-
cenariosimulatorn Fire Studio.

I DATORPROGRAMMET FIRE STUDIO kan ut-
bildningspersonal designa scenarion som 
insatspersonal sedan får använda för att 
tränas och testas. Programmets scenarion är 
olyckssituationer som illustreras med foton 
från olycksplatser där effekter i form av ex-
empelvis eldsvådor bryter ut och sprider sig i 
realtid. Tomas är styrkeledare i scenariot som 

Med en ny brandscenariosimulator har räddningsutbild-
ningen på Färjenäs förbättrat möjligheterna för ut- och 

fortbildning i räddningsledning.

Fire Studio

Text Fredrik Dahlstedt Text Anna Dyne

ANVÄNDNINGSOMRÅDENA för Fire Studio 
är många. För internt bruk som verktyg för 
utbildning och fortbildning vid enhetsöv-
ningar. Men även externt. Per Månsson säger 
att ambulans- och polispersonal, såväl som 
andra räddningstjänster i landet, uttryckt in-
tresse för att medverka i övningar, men också 
andra aktörer. 

Även Stena Line har gett signaler om att 
det här vore ett perfekt sätt att utbilda deras 
brandgrupper.

INFÖR ÖVNINGEN genomgår den som övar en 
”briefing” med bedömarna, som ger en bild 
om ungefär vad som kommer ske. 

– Vi kan presentera ett scenario, men det 
som börjar som ett litet fall kan snabbt växa 
i omfång, säger Per.

Det fick Tomas Hugosson erfara under da-
gens examination. Det blev en prövning, men 
efteråt var han nöjd och imponerad. 

– Det var väldigt lärorikt, väldigt nära 
verkligheten. Det här kommer vara bra för 
blivande styrkeledare i framtiden, säger 
han 

Vi kan presentera ett  
scenario, men det som 

börjar som ett litet fall kan 
snabbt växa i omfång.

DU HAR ÄVEN VARIT MED I FRAMTAGANDET AV 

FIRE STUDIO PÅ FÄRJENÄS, HUR KOM DET SIG? 
– För att öka på med arbetsuppgifter frågade 
de om jag ville hjälpa till med foto, videoredi-
gering mm. Jag är en glad amatör som hållit 
på lite med detta på hobbynivå. 

Jag fick vara med och filma, redigera och 
bygga upp själva utbildningssimuleringen 
med taktikscenario och de olika övningsmo-
menten. Per Månsson är spindeln i nätet och 
har bland annat tagit fram intressanta objekt 
och coachat utformningen för att få realistisk 
händelseutveckling och validitet. 

Att vara med har varit både givande och 
utvecklande. Det känns roligt att varit med 
från början. Detta är en del av framtiden, i 
den ekonomiska situation som vi befinner oss 
kommer vi kunna öva storskaliga bränder på 
ett enkelt sätt. Det ersätter naturligtvis inte 
den verkliga övningen, men som ett kom-
plement. Framkörning, taktik, ledning samt 
kommunikation med ledningscentralen blir 
både enklare och mer kostnadseffektivt.

HUR SER DU PÅ UTVECKLINGSMÖJLIGHE-

TERNA FÖR BRANDMANNEN?

– Mitt år på UA och Färjenäs har gett mig en 
helt ny syn på organisationen. Vilka möjlig-
heter det finns att gå vidare med andra arbets-
uppgifter, samt vad andra avdelningar och 
gör och vad de tillför verksamheten. Jag vill 
vara med och utforma framtiden och en del 
i detta är Fire Studio, att tänka nytt och vara 
med och påverka arbetet för oss brandmän 

MARTIN LINDGREN, BRANDMAN PÅ RSG MED 

PLACERING PÅ ANGEREDS BRANDSTATION ÄR 

EN DEL AV TEAMET RUNT FIRE STUDIO. HUR 

LÄNGE HAR DU ARBETAT PÅ RSG?

–Jag blev fastanställd 2012, innan det var jag 
vikarie i 1,5 år. Jag har varit på Lundby, täck-
styrkan och nu på Angereds brandstation.

VARFÖR JUST BRANDMAN?

– När jag gick i åttan praoade jag två veckor 
på RSG. En vecka på Gårda och en på Möln-
dal. Gemenskapen och lagandan tilltalade 
mig, alla verkade trivas med sitt jobb. Jag har 
alltid spelat fotboll och varit en del i ett lag. 
Under min praotid fick jag även vara med på 
övningar och att rökdyka, allt var himla roligt 
så jag sökte mig till omvårdnadsprogrammet 
och utbildade mig till undersköterska, det var 
ett krav då för att komma in på RSG på den 
tiden. Senare kompletterade jag även med 
SMO-utbildning som är ett krav i dag.

DU HAR VARIT ETT ÅR PÅ UTBILDNINGS- 

AVDELNINGEN, FÄRJENÄS, VARFÖR DET?

– För ett år sedan sökte de tio resurspersoner 
som skulle hjälpa till med olika utbildnings-
insatser. En av de resurserna skulle ta hand 
om upplägget för LIA, Lärande i arbetet-
elever. Jag har tidigare varit mentor för LIA-
elever. När jag själv gjorde min LIA för några 
år sedan på Frölunda brandstation, med Peter 
Olsson som mentor, bestämde jag mig för att 
jag vill ge LIA-eleverna en lika bra tid som 
jag själv fick uppleva. Peter och alla andra på 
Frölunda var fantastiska. 

"Jag vill vara med och  
 utforma framtiden"

Martin Lindgren 
32 år, bor i Ekebäck
Familj: Frun Jennifer 
och dottern Julia 9 år.

Fritid: Fotboll, styrkelyft. 

Ett plus: Pratar flytande 
spanska.

Bästa med mitt jobb: 
Att hjälpa människor.

Sämsta med mitt jobb: 
Hälsopåverkan och den 
ökade hotbilden mot oss 
utryckningspersonal.

När jag själv gjorde 
min LIA för några år 
sedan på Frölunda 
brandstation, med 
Peter Olsson som 
mentor, bestämde 

jag mig för att jag vill 
ge LIA-eleverna en 
lika bra tid som jag 
själv fick uppleva.

UTBILDNINGSENHETEN

FIRE STUDIO. Från vänster Jonas Artursson, Henrik Svensson, Per Månsson, Thomas Hugosson, Martin 
Lindgren, Magnus Fasth, Andreas Jordstedt och Lasse Jacobsson. Saknas på bilden: Marcus Lagergren.
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BOSTADSBRÄNDER STATISTIK

Under hösten 2015 startades ett projekt för att ta fram en stra-
tegi för RSG:s arbete med att minska antalet bostadsbränder. 

Projektet kommer pågå till hösten 2016.

Text Brandscoopet

Minskning av  
bostadsbränder

Strategi för 
Hallå där 
Tove Nyth,  
Olycksutredare

MSB:S NATIONELLA STRATEGI för att stärka 
brandskyddet för den enskilda människan 
har en nollvision; ingen ska omkomma el-
ler skadas allvarligt till följd av brand! Detta 
sammanfaller väl med RSG:s inriktning och 
mål i Handlingsprogram och Verksamhets-
plan. Hur arbetar RSG för att uppnå detta?

– Under 2014 genomförde RSG en kart-
läggning och analys av bostadsbränder, 
bland annat av data från RSG:s insatsrap-

porter, berättar Tove Nyth, olycksutredare 
på RSG. Tanken med rapportens innehåll 
var att den skulle kunna användas som un-
derlag vid planering av lokalt förebyggande 
arbete inom RSG.

KARTLÄGGNINGEN VISADE att det inom 
RSG:s område genomförs omkring 400 in-
satser varje år i samband med bostadsbrän-
der. I genomsnitt omkommer fem personer 

per år till följd av bränder i Storgöteborg, 
varav drygt 90 % i bostäder. Huvuddelen, 
70 %, av bränderna inträffar i flerbostadshus, 
där hyresrätter är överrepresenterade. Den 
vanligaste, cirka 37 %, kända brandorsaken i 
flerbostadshus inom RSG är matlagningsre-
laterade spisbränder. Rökning är en relativt 
ovanlig brandorsak i de flesta åldersgrup-
per, men är ändå den vanligaste orsaken till 
bränder där människor omkommer. Ålders-

Det som saknas är en samlad strategi för aktiviteterna 
som bygger på att fakta och analys får styra metodval 
och prioriteringar samt uppföljning.

PROJEKTGRUPPEN FÖR BOSTADSBRÄNDER. Från vänster: Johanna Björnfot (MA), Josefin Åkerström (IA), Tove Nyth (Ou&A), Stefan Loryd (MA).  
Saknas på bild: Bjarne Lundberg (IA), och Lars Lundqvist (OpL). Projektet kommer pågå till hösten 2016. 

gruppen 25–44 verkar vara den grupp som 
mest frekvent drabbas av bostadsbränder, 
medan majoriteten av dödsbränderna drab-
bar äldre.

Bränderna är inte geografiskt jämnt förde-
lade. Vissa geografiska områden, exempelvis 
Angered och Östra Göteborg, är överrepre-
senterade när det gäller bostadsbränder.

– När det gäller bostadsbränder har det 
förebyggande arbete som har gjorts hittills 
visat på goda lokala resultat. Dock går det 
inte att påvisa någon mätbar positiv effekt 
på varken antalet bostadsbränder eller antalet 
dödsbränder, säger Tove

I STORT SETT ALLA DELAR av RSG har varit 
delaktiga i olika aktiviteter för att minska 
antalet bostadsbränder. Det berättar Josefin 
Åkerström, samordnare på RSG. 

– Brandmännen har utfört bokade bo-
stadsmöten vid bostäder och informerat 
allmänheten i olika sammanhang. Brand-
inspektörer har genomfört tillsyner i flerbo-
stadshus och utbildat nyanlända flyktingar. 
Kommunikatörer har tagit fram informa-
tionsmaterial och planerat kampanjer. 

DET BEHÖVER BLI EN TYDLIGARE och mer 
strukturerad organisering och samordning 
av aktiviteterna. Det har också funnits bris-
ter i hur resultatet av genomförda aktiviteter 
redovisats och i uppföljningen av resultatet, 
som behöver förbättras. 

– Det som saknas är en samlad strategi för 
aktiviteterna som bygger på att fakta och ana-

RSG HADE CA. 400 FLER RÄDDNINGSUPPDRAG 

2015 ÄN ÅRET INNAN – VAD BEROR DET PÅ?

– Oftast är det väderrelaterade händelser som 
har störst påverkan på det totala antalet rädd-
ningsuppdrag. Under 2015 inträffade det till 
exempel två större stormoväder som genere-
rade ett stort antal räddningsuppdrag på kort 
tid. Men under 2015 syntes också en ökning 
inom flera andra händelsetyper, bland annat 
trafikolyckor, suicidförsök, IVPA-uppdrag 
och Hjälp till ambulans och hemtjänst.

UNDER 2015 VÄNDE DEN POSITIVA UTVECK-

LINGEN MED ÅRSVIS MINSKANDE AV OMKOM-

NA I BRÄNDER, VAD TROR DU DET BEROR PÅ?

– Det stämmer, på nationell nivå. Under 
många år har antalet omkomna i bränder 
minskat, men under 2015 har den positiva 
utvecklingen vänt. Preliminära siffror visar 
att 113 personer har dött i Sverige under 2015, 
vilket är den högsta siffran på fyra år. Liksom 
tidigare år är det främst äldre personer som 
omkommer vid bränder, nästan sex av tio 
är äldre än 65 år. Risken är stor att faktorer, 
såsom en åldrande befolkning och kvarboen-
deprincipen, kan komma att påverka antalet 
döda i bostadsbränder negativt även de kom-
mande åren.

Inom vårt förbundsområde har fyra 
människor omkommit vid fyra olika bränder 
under 2015. Detta är i nivå med genomsnittet 
för de senaste fem åren.

HUR TROR DU 2016 KOMMER SE UT GÄLLANDE 

RÄDDNINGSUPPDRAG?

– Baserat på de senaste årens siffror, så tror jag 
att antalet räddningsuppdrag i samband med 
trafikolyckor kommer fortsätta öka, liksom 
antalet uppdrag av typerna Nödställd person 
och Förmodad räddning (oftast sucidförsök). 

Men även en torr vår eller sommar, stor-
mar och översvämningar kan påverka antalet 
räddningsuppdrag på ett sätt som är svårt att 
förutspå 

lys får styra metodval och prioriteringar 
samt uppföljning, säger Johanna Björnfot, 
brandingenjör på RSG. 

En projektgrupp på RSG ska i sitt uppdrag 
formulera en strategi för RSG:s arbete 
med att minska antalet bostadsbränder. I 
det ingår det att ta fram arbetssätt för ar-
betet, samt ett förslag för hur arbetet ska 
organiseras och samordnas och ta fram en 
implementeringsplan 

Har du frågor eller syn-
punkter om projektet 

är du välkomna att höra 
av dig till någon av pro-
jektdeltagarna! För att 
skapa delaktighet i och 
förankring av projektet 
har och kommer olika 
delar av RSG involveras 
vid olika forum, t.ex. vid 
Nätverksträffen Brand-
skydd i bostad för brand-
stationerna på IA och vid 
Avdelningsmöten för MA 
och Opl.
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Text Kristoffer Wahter, RSG &  
        Per Mood, Alingsås och Vårgårdas  
        Räddningstjänstförbund.

      Tillsammans för  
operativ samverkan

Göteborgsregionens räddningstjänster (GR)

Göteborgsregionen (GR) är en 
starkt växande region där det ställs 
allt högre krav på att räddnings-
tjänsterna ska klara av att hantera 
de kriser, olyckor och påfrestande 
situationer som kan uppstå. 

För att lyckas med detta krävs en 
långtgående operativ samver-
kan mellan räddningstjänsterna 
i regionen. Räddningscheferna 
inom GR har genom en avsikts-
förklaring förtydligat denna sam-
verkan, där en av ambitionerna 
är att verka för en enad grund-
syn på ledning. 

SAMVERKAN

INSTRUKTÖRER FÖR GR:S BEFÄLSUTBILDNING fr.v: Johan Helsing, RSG, Moa Hummelgård RSG, Fred-
rik Alenström, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Kristoffer Wahter RSG,  Andreas Wennberg, 
Räddningstjänsten Stenungsund.

OMFATTANDE UTBYTE Under utbildningsdagarna skedde ett omfattande erfarenhetsutbyte 
mellan befälen inom GR.

Göteborg

Mölndal

Kungsbacka

Härryda
Öckerö Partille

Lerum

Vårgårda

Alingsås
Ale

Lilla Edet

Stenung-
sund

Kungälv

Tjörn

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA räddningstjänstper-
sonalens kompetensutveckling inom GR har 
ett utbildningsråd skapats, vilket ska verka 
för gemensamma utbildningsaktiviteter i 
regionen. 

DEN FÖRSTA GEMENSAMMA UTBILDNINGS-

INSATSEN genomfördes under våren 2016 då 
drygt 120 operativa befäl från de sju olika 
räddningstjänstorganisationerna deltog i en 
befälsutbildning. 

Temat för utbildningen var brand i bygg-
nad, och under dagen genomfördes lektioner 
i GR:s olika organisationer och operativa för-
mågor, operativ branddynamik och effektiva 
insatser för att avslutas med ett scenariospel 
där alla fick agera i sin operativa befattning 
för att släcka en skolbrand samt en mycket 
omfattande kvartersbrand 

GÖTEBORGSREGIONENS  
RÄDDNINGSTJÄNSTER (GR)
Inom Göteborgsregionen (GR) finns 
sju räddningstjänstorganisationer 
som bedriver räddningst jänst i  
regionens fjorton kommuner. 

Närmare en miljon människor bor 
i regionen. GR hanterar årligen  
ca 11 000 larm.

Alingsås och Vårgårda  
Räddningstjänstförbund 
Alingsås och Vårgårda

Bohus Räddningstjänstförbund
Ale, Kungälv

Räddningstjänsten Lilla Edet
Lilla Edet

Räddningstjänsten Stenungsund
Stenungsund

Räddningstjänsten Storgöteborg 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka,  
Lerum, Mölndal, Partille

Räddningstjänsten Tjörn
Tjörn

Öckerö Räddningstjänst 
Öckerö

För att lyckas med detta krävs en långtgående operativ samverkan mellan rädd-
ningstjänsterna i regionen. Räddningscheferna inom GR har genom en avsikts-
förklaring förtydligat denna samverkan, där en av ambitionerna är att verka för 
en enad grundsyn på ledning. 
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BETONGKONSTVERKEN har hållit sig fint ge-
nom åren, även om de nog är lika svårtydda 
idag som när stationen byggdes. Lite småfix 
har vi haft och en och annan vattenläcka, 
men på det hela taget i stationen fortfarande 
som ny trots att garantitiden nu löpt ut.

2016 VAR DET ALLTSÅ DAGS för 10-årsjubi-
leum. Jubileumsgeneralen Ingemar Karlsson 
drog igång planeringen för festligheterna re-
dan i november och trots en snål budget lyck-
ades han åstadkomma stordåd. Jubileumshel-
gen inleddes på fredagseftermiddagen med 
firande för dem som jobbar på Torslanda idag 
och dem som var med när stationen invigdes 
för 10 år sedan. Café Fenix hade fixat en fan-
tastisk buffé som dukades upp i vagnhallen. 
Stationschef emeritus Thomas Forslid var 
kvällens konferencier och berättade målande 
om resan från gammal till ny station. Innan 
kaffet prövades talangerna för bland annat 
snöröjning och sängbäddning i 7-kamp, och 
ett antal priser delades ut. Tack allesammans 
för en mycket trevlig kväll!

NÄSTA PUNKT I FIRANDET var Öppet hus för 
allmänheten lördagen den 16 januari. Evene-
manget blev oerhört välbesökt. Folk ström-
made in och tio minuter efter öppningsdags 
var det kö ut på gården för att komma in. Näs-
tan 500 röda barnbrandhjälmar delades ut på 
fyra timmar och ca 1000 personer uppskat-
tas ha besökt oss. Vilken kraftansträngning! 
Besökarna fick bland annat gå tipspromenad, 

titta på fordonen, prova fystesterna och delta 
i förevisningar av brand i kläder och brand 
i kastrull. Till och med i vagnhallen var det 
trångt periodvis, men alla höll humöret uppe 
och jordgubbssaften flödade.

STORT TACK TILL ALLA SOM VAR MED och 
förgyllde detta evenemang, och extra tack 
till jubileumsgeneralen Ingemar för allt pla-
nerande och fix och till lag 1 för hårt jobb 
under lördagen. Nu pustar vi ut och väntar 
på 20-årsjubileet! 

10 år
Torslanda brandstation

Den 16 januari 2006 invigdes Torslandas nya brandstation, stra-
tegiskt placerad vid riksväg 155 mellan Torslandas bostadsbebyg-
gelse och Arendals industrier. I år var det dags att fira 10-årsjubi-

leum. Stationschef Magdalena Hellgren berättar om dagen.

TORSLANDA BRANDSTATION firade 10-års jubileum i dagarna två.

Text Magdalena Hellgren

JUBILEUM

Folk strömmade in 
och tio minuter efter 
öppningsdags var det 
kö ut på gården för att 

komma in.
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Enheten för Brandskyddskontroll och sotningstjänster (EBS) är 
RSG:s nyaste enhet. Den 8:e januari utförde enheten sin första 
brandskyddskontroll, enligt förbundsfullmäktiges beslut som 

gäller sedan årsskiftet. 

Text Fredrik Dahlstedt

284 års samlad  
           erfarenhet 

I en och samma enhet:

BRANDSKYDDSKONTROLLER, SOTNING OCH 

RENGÖRING är räddningstjänstens ansvar 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Tidigare har RSG skött dessa frågor genom 
avtal med sotningsföretag, men nu har man 
startat upp en intern enhet som genomför 
brandskyddskontrollerna samtidigt som sot-
ningsföretag genomför sotningstjänsterna.

Historiskt uppdrag
Mattias Aldén och Jonas Olhammer är nya på 
enheten, men inte obekanta med uppgiften. I 
framsätet på enhetsbilen på väg mot histori-
ens första RSG-utförda brandskyddskontroll 
pratar de om jobbet.

– Sättet vi jobbar på nu är nytt, säger Jonas. 
Innan har vi dokumenterat kontroller genom 
en checklista där vi kan sätta en etta eller tvåa 
i olika kategorier, men nu ska vi göra mer ut-
förliga tjänsteanteckningar. 

Jonas har jobbat med detta i över tio års 
tid, men ändå är en del nytt denna morgon. 

– Yrket är annorlunda idag, säger Mattias 
som sitter bredvid. Dels vet folk vi träffar idag 
ofta hur de ska elda på rätt sätt i sina brand-
städer. Så såg det inte ut förr. Sedan är det en 
skillnad i fokus för verksamheten. Innan RSG 
tog över var det större fokus på pengar, idag 
har vi större fokus på brandskyddet.

I HISINGSKÄRRA ligger föremålet för morgo-
nens milstolpe, en villa med eldstad i käl-
laren. Ägaren tar emot glatt, den tidiga tim-
men till trots, och visar kontrollanterna ner 

BRANDSKYDDSKONTROLL

förbi slipmaskiner och sladdar som täcker 
det i övrigt kala golvet. Villan håller på att 
renoveras. Ägaren har ingen tidigare erfa-
renhet av att elda i bostad, så Jonas ser till 
att förklara hur det ska göras. Kontrollan-
terna inspekterar eldstaden noggrant och 
länge. Sotförekomst, slitage i eldstad eller 
på rökkanal och eventuella värmeskador på 
intilliggande material är sådant de letar efter. 
De följer dess rör till högsta våningen och 
kontrollerar. 

När de är klara inomhus går de ut i träd-
gården, lutar en stege mot taket och klättrar 
upp för att kontrolla skorstenen. Att taket är 
försett med takbrygga är ett krav, och denna 
fastighet har en. 

Ägaren står nedanför och ser på. 
– Det är bra att veta att allt är okej innan 

jag flyttar in. Det känns skönt att räddnings-
tjänsten själva kommer och ser till det. 

EFTER ATT MATTIAS OCH JONAS är nöjda 
med hur skorstenen ser ut kommer de ner 
igen. Brandskyddet är säkerställt och det är 
dags att rulla tillbaka hem, men inte förrän 
de räckt över en brandfilt till enhetens första 
kund, och skakat hand. 

På Gårda bjuds det på tårta.
– Det här är en milstolpe, konstaterar Ro-

bert Olsson som är enhetschef. 

Lyckade förberedelser
Några dagar senare sitter han i sitt arbetsrum, 
beläget i den korridor där enhetens verksam-

het börjat komma igång på riktigt. För stun-
den är det tomt i alla rum utom Roberts, men 
det betyder inte att enheten tar det lugnt.

– Det är bara som det ser ut på ytan. Det 
är precis tvärtom, skrattar han. 

Robert är mestadels nöjd med hur enheten 
fått sin start, och hur samarbetet över hela 
organisationen fungerat.

– Det är många arbetskamrater som an-
strängt sig för att RSG ska nå sitt mål. Vi har 
haft tight om tid, och har ändå lyckats rekry-
tera och introduktionsutbilda tolv mycket 
kompetenta medarbetare, köpt in utrustning, 
fordon och till stora delar byggt upp systemet. 
Nu är en av de största utmaningarna att få till 
IT-systemet för att kunna öka effektiviteten.

GENOM EN TVÅVECKORSUTBILDNING har de 
nya kontrollanterna lärt sig aspekter som är 
delvis nya för regibytet: juridik och informa-
tion om förbundet de nu representerar och 
kommer berika med sin expertis. 

– Vår enhet har nog förväntningar på sig 
att hjälpa till både i den förebyggande verk-
samheten, som expertstöd vid tillsyner, vid 
olycksundersökningar och i den operativa 
delen vid exempelvis sot- och ventilations-
bränder. 

Samtidigt vill jag poängtera att EBS upp-
drag endast är att ansvara för brandskydds-
kontroller och sotningstjänsterna i nuläget. 
Detta innebär att resurser saknas till de öv-
riga förväntningar från förbundet i nuläget.

För stunden sitter hela enheten på Gårda, 
men planen är att brandskyddskontrollan-
terna ska placeras på några olika brandsta-
tioner i förbundet och att de administrativa 
medarbetarna ska sitta på Gårda.

På den här enheten har vi idag en samlad 
branscherfarenhet på 284 år, säger Robert, 
och stoltheten är uppenbar 

Ägaren tar emot glatt, 
den tidiga timmen till 
trots, och visar kon-
trollanterna ner förbi 

slipmaskiner och slad-
dar som täcker det i 
övrigt kala golvet.

NÖJDA. Jonas Olhammer och Mattias Aldén skakar hand med villaägaren efter enhetens första brand-
skyddskontroll. I handen får han också en RSG-märkt brandfilt.

Det är många arbets-
kamrater som ansträngt 
sig för att RSG ska nå sitt 
mål. Vi har haft tight om 
tid, och har ändå lyckats 
rekrytera och introduktions-
utbilda tolv mycket kompe-
tenta medarbetare, köpt 
in utrustning, fordon och 
till stora delar byggt upp 
systemet. Nu är en av de 
största utmaningarna 
att få till IT-systemet 
för att kunna öka ef-
fektiviteten.
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Som traditionen bjuder 
öppnade alla stationer 
upp för allmänheten un-
der sportslovsveckan. 

Många besökare, stora 
som små (men mest 
små) kom på besök. 
Barnen gick tipsprom-
enader, fick hjälmar 
och tog för sig av klis-
termärken och Flam-
my-tidningar. De fick 
också se förevisningar 
med brand i kastrull, 
pricka plasthinkar med 
brandslang, provsitta i 
utryckningsfordon och 
mycket annat. 

Nytt för i år var att dag-
tidspersonalen var med 
och hjälpte till under 
veckan. Det verkade 
vara ett uppskattat in-
slag, och i efterhand har 
många sagt att det var 
roligt att komma ut till 
stationerna 

Sportlovsveckan

ÖPPET 
HUS

ALLA HENNES SKÄL att sluta handlar om 
hennes upplevelse av att hela tiden bli ifrå-
gasatt. Små droppar av kommentarer som 
nöter ner glädjen i att ha världens viktigaste 
och bästa jobb. 

I NÄSTA RUM möter vi bandmannen Dave 
Baigent som forskat på hur varje kommen-
terar bildar en droppe som tillslut blöter och 
tynger ner den som blir utsatt. 

Vi är på Lärandekonferens i Malmö. Rsyd 
har i fem år, med stöd från MSB, drivit pro-
jektet ”En brandstation för alla”. Målet har 
varit att skapa en jämställd brandstation på 
stationen i Lund. Konferensen besöktes av 
260 deltagare. 

Utbildning och utveckling
Rsyd har inte bara arbetat med jämställd 

rekrytering utan även med utbildning och 
utveckling. Syftet har varit att förändra det 
interna arbetsklimatet men också sättet att 
arbeta gentemot samhället och medborgarna. 
Rsyd har satsat på dialog, hembesök och lyck-
ats sänka antalet bostadsbränder och om-
komna. Per Widlundh, förbundsdirektör på 
Rsyd, sammanfattade framgångsfaktorerna: 
Långsiktighet. Förändring måste få ta tid och 
kosta resurser.

Ett uttalat kontinuerligt stöd och 
mandat från ledningen.
Projektet måste integreras i kärnverksamhe-
ten och inte bedrivas vid sidan om.

Från RSG deltog representanter från Ledar-
na, Kommunal, Personalenheten, Insatsavd 
och Tekniska avd samt Lars Klevensparr 

Vi står i ett mörkt rum och hör rösten från en 
kvinna som arbetat som brandman inom rädd-

ningstjänsten och nu valt att sluta.

Jag slutar för att jag  
är en liten gumma.

Jag slutar för att  
kläderna inte passar.

Jag slutar för att man alltid väljer  
att tala med min manliga kollega  

fast jag är med.

Jag slutar trots världens bästa jobb.

Jag slutar för att jag  
vill vara lycklig, inte trött.

Text Per Hassling

Gemensamt 
  lärande

LÄRANDEKONFERENS HOS RSYD EXPO-AKTIVITET
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Under de första dagarna i februari samövade besättningen ombord 
kombinationsfartyget KBV 001 Poseidon tillsammas med Storgö-

teborgs MIRG-styrka i Göteborgs skärgård. – Vi har länge sett fram 
emot denna övning, säger Gösta Kruger på Räddningstjänsten.

Text Valdemar Lindekrantz, kustbevakningen
Foto Personalen, Kortedala

Kustbevakningen
Efterlängtad övning med

– ÖVNINGEN VAR FÖRST TÄNKT att genom-
föras hösten 2014, förklarar Gösta vidare. 
Andra försöket var 2015 då KBV001 ham-
nade nere i Medelhavet, tredje försöket blev 
nu genomfört 2016 och vi ville ha med oss så 
många som möjligt från arbetslagen. 

MIRG – Maritime Incident  
Respons Group
MIRG står för Maritime Incident Respons 
Group och består av specialutbildade brand-
män. I Sverige finns MIRG-styrkor i Stock-
holm, Karlskrona och Göteborg. Skulle det 
ske en större miljöräddningssinsats till sjöss 
kan MIRG-styrkan utgöra en förstärknings-
resurs till Kustbevakningens räddningsdy-
karorganisation till exempel när det gäller 
hantering av kemiska ämnen. Det kan handla 
om att förhindra utsläpp vid brand eller täta 
läckor på en haverist.

Vi på MIRG-styrkan i Göteborg är uppde-
lade i fyra arbetslag med en styrkeledare och 
fem brandmän, säger Gösta Kruger, plane-
ringsansvarig för veckans övningar med över 
25 års erfarenhet som brandman. 

Eget dykarlag på Poseidon
Under övningsdagarna har MIRG-styrkan 
samarbetat med Kustbevakningens rädd-
ningsdykare. Sedan en tid tillbaka finns 
det ett dykarlag ombord på KBV 001  
Poseidon, en effekt av Kustbevakningens 
nya dykorganisation. 

MIRG-STYRKAN

– Med dykare ombord ökar vår förmåga att 
utöva räddningstjänst. Tack vare övningar 
som dessa kan besättningen jobba fram tydli-
gare och effektivare rutiner för utrustningen 
ombord, säger Mattias Heneborn, biträdande 
stationschef och räddningsledare på Kustbe-
vakningen.

Öga mot öga
För att kunna genomföra en effektiv och 
säker räddningsinsats tillsammans krävs 
övning på både operativ- och ledningsnivå. 
Därför har Kustbevakningen och Räddnings-
tjänsten som mål att få till en lokal övning 
tillsammans en gång om året. 

Ett annat stort plus med övningen är så-
klart samverkansaspekten. Att vi lär känna 
varandra. Att träffas öga mot öga och få ett 
ansikte på de man kommer arbeta sida vid 
sida med när olyckan är framme är något 
Gösta Kruger också vill lyfta fram.

– När vi har lärt känna varandra bättre 
hoppas jag att vi också kan utnyttja varan-
dras resurser om det skulle behövas. Både 
Kustbevakningen och Räddningstjänsten 
förfogar till exempel över flera avancerade 
detekteringsinstrument för farliga ämnen. 
Skulle vår utrustning gå sönder eller behövas 
på flera ställen samtidigt är det bra att veta att 
vi har varandra om ryggen.

Övningsmoment med röd tråd
Övningsdagarna har haft samma upplägg och 

har inletts med en rundvisning ombord Pose-
idon för att ge MIRG-styrkans fyra arbetslag 
bättre förståelse över fartygets utformning 
och kapacitet. Därefter har man genomfört 
en bordningsövning och en keminsats mot 
en läckande tank. Alla övningsmoment har 
skett ombord på Poseidon där man delat in 
akterdäcket i olika zoner för att representera 
olycksplatsen.

Nytt för i år är att vi har övat flera moment 
samtidigt, säger Mattias Heneborn. Tidigare 
har vi övat på att borda fartyg eller bara syss-
lat med keminsatser en hel dag men nu fick vi 
till möjligheten att öva in en kedja av händel-
ser för att bättre kunna visa på en röd tråd.

Givande dagar
De fyra övningsdagarna avslutades i en 
mycket god anda och både Kustbevakningen 
och Räddningstjänsten i Storgöteborg ser po-
sitivt på det framtida samarbetet.

– De här övningsdagarna har gett oss jät-
temycket, sammanfattar Gösta Kruger. När 
vi åker på ett larm till sjöss kommer vi med 
ett minimum av utrustning. Vi kan till exem-
pel inte ta med oss slangdykningsutrustning 
eller detektionsinstrument men det finns ju 
ombord här. Därför har det varit värdefullt 
för oss att se vilka resurser Kustbevakningen 
har och att öva för att tillsammans kunna lösa 
framtida uppgifter 
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Pensionärer
Lennart Olsson Mars 
Jan Floman April 
Torbjörn Hansson April 
Hans Carlsson Maj 
Kenneth Fagerman Juni 
Peter Raidla Juni 
Peter Wäli Juni

50-åringar
Kjell Bengtsson 15 april 
Annika Celegin 5 maj 
Anette Johanqvist 6 maj 
Bitte Jirdèn 10 maj 
Jörgen Lundin 13 maj 
Christina Borneklint 19 maj 
Richard Jendelin 30 maj 
Lars-Owe Nordström 25 juni

Vill du som pensionär få Brandscoopet hem? Eller har du som pensionär ny adress? 
Skriv till: Brandscoopet Box 5204, 402 24 Göteborg. Eller maila oss på: brandscoopet@rsgbg.se

Personal
Följ med till  
Nordiska Brand-
mästerskapen!
Följ med på årets idrottshän-
delse! Nordiska Brandmäs-
terskapen går i år av stapeln i  
Köpenhamn, 23–26 augusti. 

FÖR ER SOM INTE varit med 
på Nordiska tidigare kan vi 
berätta att det är en tillställ-
ning med historiska anor. 
Brandmän från Sverige, 
Norge, Finland och Dan-

mark tävlar och umgås under 
fyra dagar. Vanligtvis brukar det 

vara runt 300 deltagare på Nordiska, som 
avgörs vartannat år. 

GRENARNA ÄR fotboll, innebandy, terränglöp-
ning 5 och 10 km samt en "social gren" som 
är hemlig.

Vi kommer att bo på hotell Metro Cabin 
ett par hållplatser utanför Centrum. Där 
kommer alla tävlingar att hållas. Alla del-
tagare får var sitt busskort med fritt åkande 
på kollektivtrafiken. Vi återinför en RIF 
kamratmåltid på någon bra restaurang i Kö-
penhamn Onsdag kväll. Bankett på torsdag 
kväll inne i Köpenhamn.

RIF-MEDLEMAR betalar 1 800 kr ur egen ficka. 
I det ingår resa, tävlingar, boende, frukost, 
kamratkväll (RIF-kväll) och Bankett. OBS 
För att din anmälan ska vara komplett så skall 
pengar (1 800 kr) finnas på RIF:s Plusgiro-
konto 62 67 51-2 innan den 15 april 

Anmälan
Anmäl dig till de olika grenarna enligt nedan!
Fotboll: Mikael Hysén. 0739-76 04 73
Innebandy: Patrik Larsson, 0702-77 90 46
Löpning, "Social gren" och Turister: 
Erik Skåpdal, 0704-41 56 77

RSG tog silver  
på Brand-SM i 
innebandy 
I Räddningstjänsten Storgö-
teborgs regi och med Patrik 
Larsson vid rodret anordnades 
årets upplaga av brand-SM 
i innebandy i det nya sport-
komplexet Kviberg Arena. 15 
lag från olika delar av Sverige 
varav två från Göteborg kom 
till start.

RSG 1 HAMNADE I ETT RIKTIGT GETINGBO där 
alla lag kunde slå alla. Efter två snöpliga ud-
damålsförluster, ett oavgjort resultat samt en 
2–4-förlust åkte man tyvärr ut i gruppspelet. 

Dock föddes några nya stjärnskott, bland 
annat Yassir i mål som verkligen höll nere 
siffrorna och spelade med stor pondus. 

Laget ska ändå vara nöjda med sin pre-
station då många av spelarna aldrig spelat 
tillsammans förut och så skakade man om 
slutliga segrarna Kristinehamn rejält. 

RSG 2 HAMNADE I EN NÅGOT LÄTTARE GRUPP 
där de kunde defilera mot gruppseger genom 
fyra raka vinster. 

Väl framme i semifinal ställdes man mot 
Borås vilket, efter tufft och fysiskt spel, slu-
tade med en uddamålsseger efter mål av Jonas 
Johansson. Jonas blev för övrigt RSG:s främ-
ste målskytt i turneringen med sina sex baljor. 

I finalen väntade RSG 1:s övermän Kris-
tinehamn. Vi tog snabbt ledningen med 1-0 
efter den evige finalmålskytten Stefan Ebra-
himi (som även avgjorde finalen 2014). Men 
med en oturlig styrning av Dios häl kom dock 
Kristinehamn tillbaks och luften gick ur RSG 
något. Kristinehamn pressade tillbaka oss 
och gjorde 2-1. Efter en slutforcering av RSG 
vilket bland annat resulterade i ett skott i in-
sidan av stolpen kunde Kristinehamn kontra 
in 3-1 och guldet var deras. 

Kvällen slutade med sedvanlig bankett på 
Kviberg Arena och, trots finalförlusten, oer-
hört nöjda miner hos RSG som därmed har 
ett guld och ett silver senaste två åren  

RIF

SILVERGÄNGET På bild i en härlig röra: RSG 2: Måns 
Franklin (C), Jakob Söderberg, Mattias Hulthén, Erik 
Skåpdal, Robert Andersson, Jonas Johansson, Dio 
Camacho, Joel Isaksson samt Stefan Ebrahimi.

RSG 1 bestod av: Patrik Larsson (C), Yassir, Anders 
Björklund, Ronnie Liljeqvist, Peter Feldte, Micke 
Strand, Pierre Söderström samt Carl Willny.

RIF 2016
SM Bordtennis – Göteborg, mars

SM Handboll – Stockholm, mars

SM OCR– Stockholm, 30 april

RIM – Stockholm, Maj

SM Crossfit – Malmö, 4 Juni

Vårruset, maj

Fotbollsresa, Thessaloniki  9–12 maj

SM 7- och 11-manna, juni–sept

Göteborgsvarvet – 21 maj

Nordiska Brandmästerskapen,  

Köpenhamn, 23–26 aug

SM Orientering – Borås, sept

SM Golf – Västervik, sept

SM Cykel – Karlstad, sept

SM Triathlon – Tjörn, sept

SM Tjurruset – Stockholm, okt

KM Bowling, november

SM Badminton, november

Du som har en smart-
phone kan nu hämta 
arbetsschemat 2016 
för brandmän genom 
att scanna in QR-koden 
här brevid.

Arbetsschema 
2016 i mobilen365 dagar på 

5 minuter
2015 VAR ETT HÄNDELSERIKT ÅR. Den 1 janu-
ari sjösattes vår nya organisation, en ny enhet 
för brandskyddskontroll och sotningstjäns-
ter startade, ett nytt handlingsprogram togs 
fram. Antalet larm var ca 400 fler än 2014 
och under senare delen av året ökade också 
behovet av information och rådgivning till 
flyktingboende och personal från brandsta-
tionerna gjorde 160 platsbesök.

I DETTA NUMMER av Brandscoopet bifogar vi 
Räddningstjänsten Storgöteborgs årsredovis-
ning, 365 dagar på 5 minuter. Där finner du 
verksamheten under året beskriven i korthet, 
liksom siffror kring räddningsuppdrag, med-
arbetare och ekonomi, orsaken ökat antal 
larm, fördelningen av räddningstjänstupp-
drag, med mera 

Uppdatering av skolmaterial: 
Du behövs!
Du behövs! Utbildningen som tidigare kall-
lats Häfa i 5:an, uppdateras. En styrgrupp 
arbetar med detta och till hösten ska det 
mesta av arbetet vara klart.

– Förhoppningen är att vi ska kunna 
börja producera filmer under våren samt 
uppdatera det tryckta materialet, säger 
Fredrik Laanemets, brandman på Öjer-
sjö och den som samordnar arbetet. Efter 
brandmännens semesterperiod kommer 
instruktörer i Du behövs! utbildas med 
det nya materialet och till vecka 37 är det 
tänkt att de första skolklasserna ska få sin 
utbildning 

Räddningstjänsten Storgöteborg

KUNGSBACKA

Kungsbacka

Heltidsstationer  11 st

Räddningstjänst 

i beredskap, RiB  8 st

Räddningsvärn   7 st

PARTILLE

LERUM

HÄRRYDA

MÖLNDAL

GÖTEBORG
Lerum

Angered

Kortedala

Torslanda

Frölunda

Asperö

Köpstadsö

Donsö

Vrångö

Öjersjö

Olofstorp

Gårda

Lundby

Mölndal

Lindome

Mölnlycke

Rävlanda

Hindås

Brännö

Frillesås Räddningstjänsten 

Storgöteborg 2015

365 dagar på 5 minuter
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Dnr: 0668/15

Besöksadress

Telefon vx

E-post
Hemsida

Åvägen 2

031-335 26 00

raddningstjansten@rsgbg.se

www.rsgbg.se

Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204, 402 24 Göteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunal-

förbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, 

Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt drygt 

800 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för rädd-

ningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag

Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, för-

bereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter 

olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna 

är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar 

aktivt med att identifi era risker och förebygga olyckor genom 

samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Verksamhetsuppföljningen i sin helhet fi nns på RSGs hemsida, 

www.rsgbg.se.

Lars Klevensparr

FörbundsdirektörIngrid Andreae

Förbundsstyrelsens

ordförande

”Den allra vikti-

gaste resursen för 

RSG är personalen 

och inget annat!

VI på Räddningstjänsten Storgöteborg 

arbetar för att göra din vardag trygg 

och fri från olyckor. Det gör vi genom 

att bedöma risker, arbeta förebyggan-

de och snabbt fi nnas på plats när det 

oväntade händer.

DU ska, så gott du kan, förebygga 

brand och olyckor kring dig och de 

nära dig. Det gör du genom att se till 

att ha bra kunskap och rätt redskap.

TILLSAMMANS skapar vi ett tryggt och 

olycksfritt samhälle för alla.

2015 har varit ett händelserikt år. Antalet 

larm var något högre än föregående år. 

Belastningen på utryckningsverksam-

heten var vid vissa tillfällen hög med fl era 

parallella och omfattande händelser. Inom 

den förebyggande verksamheten har en 

revidering av tillsynsprocessen påbörjats 

och en ny enhet för brandskyddskontroll 

och sotningstjänster har startats upp. 

Framför allt mot slutet av året lades mycket 

tid på information och rådgivning kopplat 

till fl yktingboenden. Ett nytt handlingspro-

gram enligt lagen om skydd mot olyckor 

har tagits fram. RSGs nya organisation har 

nu verkat i ett år och börjar få e� ekter i 

form av ökad tydlighet inom fl era ansvars-

områden.

Sammantaget har RSG klarat verksamhets-

målen bra och har trots begynnande spar-

beting lyckats hålla ekonomin i god balans. 

En förutsättning för att åstadkomma dessa 

goda verksamhetsresultat är engagerade 

och professionella medarbetare, vilket 

2015 års resultat tydligt visar. Den allra 

viktigaste resursen för RSG är personalen 

och inget annat!

Nya utmaningar är att vänta såsom mins-

kade ekonomiska ramar samt en allt mer 

osäker och oförutsägbar omvärld! 
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MED EN PROJEKT-

GRUPP som speglar 
hela verksamheten 
vill vi på kommuni-
kationsenheten job-
ba mot tydliga mål; 
mål som ska rymmas 
inom ett tidsspann 
fram till sommaren. 
Syftet med arbetet är 
detta:

ATT RIKTLINJER FÖR 

INTERNKOMMUNIKA-

TION SKA SKRIVAS.
Idag finns inga rikt-
linjer för internkom-

munikation, framtagna för vägledning om 
hur kommunikation ska fungera inom RSG. 
Detta vill vi få till.

ATT RIKTLINJER FÖR MÖTEN SKA SKRIVAS

När, var och hur ska möten hållas? När ska 
andra kanaler användas istället? Vi behöver 
riktlinjer för detta. Minnesregel vad gäller 
möten är ”konflikt och konsensus” – om en 
grupp behöver reda ut en konflikt eller nå 
konsensus i en fråga bör de hålla ett möte. 
Behöver en gruppmedlem meddela ren in-
formation till andra gruppmedlemmar finns 
lämpligare kanaler att tillgå, för att skrapa lite 
på mötesproblematikens yta. 

ATT UNDERSÖKA OM SÅPASS MYCKET KOM-

MUNIKATION BORDE SKE VIA "INFORMELLA 

KANALER" SOM DET TYCKS GÖRA IDAG.

Idag är det mycket av RSG:s kommunika-
tion som sker i samband med fysisk träning, 
lunchsamtal, osv. Det vore intressant att se 
över vad det beror på, och se om det är en 
kultur man bör förändra.

ATT UTBILDNINGAR FÖR CHEFER I KOMMU-

NIKATIVT LEDARSKAP SKA PLANERAS, MED 

TEMAN SOM MEDARBETARES INFORMATIONS-

BEHOV, UPPFÖLJNING OCH ÖPPEN DIALOG.

40 % av de som svarade tycker att den när-
maste chefen är delvis, ganska eller mycket 
otydlig i sin kommunikation. Majoriteten av 
cheferna upplevs således som tydliga, men 
för att få en jämn nivå i chefskapet över hela 
organisationen vill vi planera för att utbilda 
cheferna i kommunikativt ledarskap. 

ATT DET ANSVAR SOM MEDFÖLJER MEDAR-

BETARENS ÖKADE DELAKTIGHET SKA ETA-

BLERAS.

Det är viktigt att belysa också medarbetar-
nas roll i internkommunikationen; deras be-
tydelse som kunskapsbärare och förmedlare 
av RSG:s varumärke är stor. 

ATT BEHOVET AV TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR 

T.EX. VIDEOSAMTAL OCH DISTANSMÖTEN  

SKA SES ÖVER.

Internkommunikation 2016
Nu är undersökningen av RSG:s internkommunikation klar, 

och arbetet framåt kommer ta sikte på de problem som 
framträtt i undersökningen. 

60 % av de som svarade på enkätundersök-
ningen upplever att det saknas bra tekniska 
lösningarför möten. Anekdoter i djupinter-
vjuerna handlar i vissa fall om hela förmid-
dagar man tillbringar i bilen mellan möten. 
Ett givet syfte blir därför att strukturera vilka 
förbättringar som är lämpliga att göra i frå-
gan om distansmöten. 

ATT BRANDSTATIONERNA OCH GÅRDAS AD-

MINISTRATIVA OCH BESLUTSFATTANDE DE-

LAR, SKA KNYTAS NÄRMARE RENT KOMMU-

NIKATIONSMÄSSIGT.

Känslan av delaktighet i de beslut som fattas 
är lägst hos de respondenter som arbetar på 
andra stationer än Gårda. En ambition att 
förena den operativa verksamheten med den 
administrativa vore därför lämpligt. Denna 
punkt lär kroka i den föregående punkten. 

Dessa är de stolpar som arbetet utgår ifrån. 
Det kommer förhoppningsvis bli ett trans-
parent arbete framåt, där möjligheten finns 
för alla att ge synpunkter och dela med sig av 
erfarenheter 

Text Fredrik Dahlstedt

Undersökning

När, var och hur ska mö-
ten hållas? När ska andra 
kanaler användas istället? 

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
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