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SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET?
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ska ske och att korta insänt material.

JAG HOPPAS ATT ni alla har haft en härlig och 
avkopplande semester samt känner er någor-
lunda utvilade inför höstens utmaningar! 
Operativt har sommaren 2016 förflutit rela-
tivt väl utan allt för många ansträngda hän-
delser och insatser. 

VI HAR SOM VANLIGT ETT ANTAL FRÅGOR 

och utmaningar som ligger framför oss 
och som måste hanteras i närtid. Vi har 
ännu inte fullt ut effektuerat de besparing-
ar som är nödvändiga och som också är en 
förutsättning för att både kunna möta nya 
risker och hot, men också kunna utveckla 
vår verksamhet – och rusta den för framti-
den. Min bedömning är dock att innan ut-
gången av 2016 har vi vidtagit åtgärder och 
inriktningar för att få en ekonomi i balans. 
En långbänksfråga inom förbundet har varit 
att få fram ett nytt samverkansavtal. Tillsam-
mans med de fem fackliga organisationerna 
har vi nu åstadkommit ett reviderat och tids-
enligt samverkansavtal. Jag är oerhört stolt 
över alla de som medverkat till framtagandet 
av det nya avtalet som träder i kraft den 1 ok-
tober i år! Det nya samverkansavtalet ställer 
stora krav på såväl arbetsgivarföreträdare 
som fackliga förtroendemän att värna dess 
innehåll och skapa tillit.

UNDER MIN TID SOM CHEF och arbetsmiljö-
ansvarig vid förbundet har det inträffat ett 
antal allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud 
som lyckligtvis inte medfört att någon med-
arbetare omkommit. Dock har medarbetare 
skadats och det har varit väldigt nära till en 
helt annan utgång! Trots att vi systemati-
serar vårt arbetsmiljöarbete, utbildar, övar 
och dessutom utreder vissa typer av olyckor/
händelser inträffar allt för ofta arbetsplatso-
lyckor och tillbud. Jag har bestämt mig för att 
vi tillsammans grundligt ska komma tillrätta 
med detta synnerligen viktiga problem. Jag 
har helt klart för mig att brandmannayrket 
är riskabelt i många situationer men – mål-
bilden måste vara att ingen ska behöva ska-
das i sitt arbete vid räddningstjänsten! Vi 
kommer att se över vilka instruktioner som 
finns, hur vi utbildar, övar, hur arbetstiden 
används och ansvarsförhållanden med mera.  
 
I FÖRSTA NUMRET AV BRANDSCOOPET 2016 

nämnde jag vårt initiativ till en nationell 
samling rörande terrorhot och pågående 
dödligt våld. Enligt min bedömning är tem-
pot för lågt från Myndigheten för Samhälls-
skydd/Beredskap (MSB) samt Polismyn-
digheten beträffande samordning av taktik 
och metod för blåljusorganisationerna.  
I avvaktan på nationell aktivitet avser vi att 

med kort varsel införskaffa en typ av förband 
vid svår blödning (tourniquet) till samtliga 
brandmän samt även genomföra en kortare 
utbildning om agerande och prioritering 
vid masskadetillfälle. I övrigt inom krisbe-
redskapsområdet har också en diskussion 
påbörjats rörande förbundets beredskaps-
förmåga och flexibilitet vid en akut förhöjd 
hotbild. Vår nuvarande operativa kapacitet 
är relativt statisk oberoende vår omvärlds 
hotbildsläge. Det finns all anledning att 
även inom detta område påbörja ett utveck-
lingsarbete som tar sikte på ökad operativ 
flexibilitet, säkerhetsnivåer och beredskaps-
förmåga inom exempelvis drivmedel, el etc.  
 
AVSLUTNINGSVIS VILL JAG till er alla fram-
föra allt gott som sägs om er och förbundet i 
vardagen. Förbundet har som bekant många 
besök från såväl räddningstjänster inom 
Sverige och från ett flertal europeiska länder 

där samtliga är väl-
digt imponerade över 
kunskapsnivå och vår 
framkant inom olika 
områden såsom ex-
empelvis operativa 
förmågor, tillsyns-
process, lednings-
kapacitet med mera!  
 

 
 
 
 

Jag har helt klart för mig att brandmannayrket är riskabelt i många situationer 
men – målbilden måste vara att ingen ska behöva skadas i sitt arbete vid  
räddningstjänsten! 

Lars Klevensparr

FRÅN LEDNINGEN
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I DETTA NUMMER

50-åringar under hösten
Magnus Knutsen  11 oktober
Ingemar Karlsson  26 oktober
Thomas Adolfsson  20 november

Pensionärer under hösten
Lars Lundqvist  1 september
Stefan Winberg  1 oktober
Hans Carlsson  1 december
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varav 120 är förelägganden, 5 är förbud och 
vi har fakturerat 787 000 kr från januari– 
augusti. Enheten har även hanterat 80 fö-
relägganden som tidigare sotarleverantörer 
lämnat efter sig. Tyvärr är vi delvis ineffek-
tiva eftersom rättssäkerheten i arbetsproces-
sen utvecklas, i kombination med att brand-
skyddskontrollsmodulen i Daedalos inte är 
i drift. Detta påverkar brandskyddet/frist-
uppfyllnaden och intäkterna negativt nu och 
en lång tid framöver.

Framåt?
Både vi och IT-enheten kommer arbeta in-
tensivt med att starta upp brandskyddskon-
trollsmodulen i Daedalos. Vi ska även komma 
i fas med fristerna för brandskyddskontroll. 
Vid föregående årsskifte övertog vi tolv tusen 
objekt som saknar datum för senaste brand-
skyddskontroll. Det blir en stor utmaning för 
oss att komma i fas med detta. 

En annan stor utmaning är att hantera de 
kvalitetsbrister som sotningsleverantörerna 
efterlämnat i sotningsregistren. Detta kostar 
mycket resurser, bl.a. ska vi inventera samt-
liga fastigheter i skärgården i syfte att få kon-
troll på eldstädernas status m.m. Eftersom det 
finns 90 000 objekt inom RSG går det inte att 
uppdatera informationen på ett enkelt sätt. 

– UPPSTARTEN AV EBS har varit lärorik, rolig 
och kantats av flera utmaningar. Det kom-
mer säkert att bli mer framöver, helt nor-
malt när man utvecklar något nytt till att bli 
en komplex verksamhet. EBS ansvarar för 
mycket stora volymer av tjänster, uppskatt-
ningsvis omsätter sotningsleverantörerna 
och EBS/RSG tillsammans runt 60 miljoner 
kronor per år.

Hur ser ert uppdrag ut?
Vi ska bland annat leverera drygt hundra 
rättssäkra brandskyddskontroller (tillsyner) 
per arbetsdag. Detta ställer mycket höga 
krav på planeringsfunktionen och brand-
skyddskontrollsmodulen i Daedalos (BRSK). 
Förhoppningsvis kan vi börja använda den 
i höst/vinter. Enligt LSO ansvarar vi också 
för att runt tvåhundraåttio sotningsuppdrag 
genomförs per arbetsdag. Det är fyra olika 
privata sotarföretag som ska genomföra dessa 
enligt skrivna avtal och EBS ska följa upp så 
det fungerar. Ett sotningsuppdrag kan ta 
mellan tjugo minuter och upp till tio timmar. 

Nuläget?
EBS personal, fordon och utrustning är nu 
på plats. Alla medarbetare arbetar för fullt, 
vi har genomfört 1 434 myndighetsbeslut 

I början året startades enheten för brandskyddskontroll 
och sotningstjänster (EBS). Brandscoopet fick ett sam-

tal med Robert Olsson, chef på enheten, för att höra om 
uppdraget, nuläget och framtiden.

Enheten för brandskydds- 
kontroll och sotningstjänster: EBS

Text Anna Dyne

Vid föregående årsskifte 
övertog vi tolv tusen 
objekt som saknar datum 
för senaste brandskydds-
kontroll. Det blir en stor 
utmaning för oss att 
komma i fas med detta. 

ROBERT OLSSON, chef på enheten för brand-
skyddskontroll och sotningstjänster (EBS)

MYNDIGHETSAVDELNINGEN
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Vättlefjäll

Vid fyra tillfällen under hös-
ten har sjunde-klassare från 
Biskopsgården och skolorna 
Svartedalen, Rya, Sjumila och 
Jättesten varit på ett två dagars 
uppstartsläger i Trollsjönäs vid 
Vättlefjäll.

SYFTET MED LÄGRET är att sammansvetsa 
klasserna innan högstadiet. Brandmännen 
Patrik Rooth och Modi Ibrahim från Lundby 
brandstation har varit med på lägren. 

– Vi har pratat om hur det är att arbeta som 
brandman på RSG, vad vi gör och hur det 
fungerar när vi åker på larm. Detta är ett väl-

digt bra sätt för oss att knyta band och skapa 
en god relation med ungdomarna i Biskops-
gården. Vi har även passat på att förevisa hur 
man på bästa sätt släcker brand i en kastrull 
på spisen, berättar Modi 

After Work för RSGare!
Boka redan nu 11 eller 18 november. 
Samma plats och upplägg som förra 
gången – mer info finns på Insidan.

Ny personalmodul i Navet
Nu har vi lanserat ytterligare en del i 
Navet, nämligen Personalmodulen. Det 
innebär att personalansvariga chefer får 
tillgång till personalstatistik för den en-
het eller avdelning de är ansvariga för. 

Personalenhetens förhoppning är att 
Personalmodulen ska bredda perspekti-
vet på uppföljning och underlätta i arbe-
tet med att sätta mätbara mål, identifiera 
problem och fördela resurser. 

Personalmodulen i Navet gör det 
möjligt att på ett enkelt sätt se utveck-
lingen över tid och göra jämförelser. 
Personalstatistiken blir på så vis mer 
tillgänglig för personalansvariga chefer 
i organisationen. 

Har ni frågor är ni välkomna att höra  
av er till någon av oss i arbetsgruppen 
på personalenheten: Teres Ahlström, 
Susanne Andersson eller Marija  
Mladenovic.

Ny webb på rsgbg.se
Någon gång under höst/vinter kommer 
våra invånare att mötas av en ny webb 
när de surfar in på vår hemsida.

Arbetet med ny webb startade i som-
ras då vi vid två workshops, med repre-
sentanter från våra olika avdelningar, 
tänkte till kring funktioner, rubriker och 
utseende.

Detta har nu landat i en layout och 
snart startar uppbyggnaden av sidorna. 
Nya bilder ska tas, så att vi får ett fräscht 
och modernt utseende. För utseendet 
är ju viktigt, men inte allt. Att uppdatera 
webbsidan innebär också att funktio-
nerna blir bättre; med till exempel möj-
lighet att bädda in filmer, följa våra soci-
ala medier och att vi kan publicera larm.

När vi är klara med webben kommer 
även Insidan att uppgraderas. Arbetet 
med det tar vid då nya webben är klar.

– Annika Boberg Kommunikation-
senheten och Hans Antonsson IT-en-
heten

noterat

– Detta är ett väldigt 
bra sätt för oss att 

knyta band och ska-
pa en god relation 
med ungdomarna i 

Biskopsgården.

SJUNDE-KLASSARE från Biskopsgården lyssnar på Modi Ibrahim från Lundby brandstation.

RSG med på uppstartsläger i

INSATSAVDELNINGEN
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Text Annika Pettersson

SAMVERKAN RSG ska ge förutsättningar för 
ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö 
med inflytande, delaktighet och utveckling 
för alla medarbetare. Samverkan RSG ska 
stödja utvecklingen av verksamheten så att 
den uppfyller medborgarnas krav på effek-
tivitet, service och kvalitet. Grundtanken 
med samverkan är att tillsammans gör vi 
det bättre.

Huvudsakliga förändringarna  
i Samverkan RSG
I stora delar liknar det reviderade samver-
kansavtalet det samverkansavtal som vi har 
haft sedan 2001. Fokus i revideringsarbetet 
har varit att anpassa samverkansstrukturen 
till RSG:s nuvarande organisation och be-
slutsnivåer samt se till att text och innehåll 
speglar den ambition och vilja vi vill ska kän-
neteckna samverkansarbetet på RSG. 

En konsekvens av denna genomlysning är 
att stationsråd och LC-råd försvinner och sta-
tionschefer och driftchefer på LC får ansvar 
att tillsammans med sina medarbetare pla-
nera för och genomföra APT. Syftet är att be-
tona att medarbetar –chefsdialogen är basen i 

SAMVERKAN

samverkanssystemet. Möten kommer särskilt 
hållas med berörda chefer för att fånga alla de 
frågor som följer av denna förändring. 

En annan förändring är att avdelnings-
rådet på insatsavdelningen delats upp på två: 
dels AR/AB som behandlar frågor som om-
fattas av kollektivavtalet Allmänna bestäm-
melser (AB), och dels AR/RiB som behandlar 
frågor som omfattas av kollektivavtalet RiB. 
Uppdelningen möjliggör fördjupat fokus men 
i de fall samordning behöver göras är parter-
nas uppfattning att vi ska hitta samverkans-
former även för detta. 

Samverkan innebär att arbetsmiljöfrågor-
na ska spela en stor roll inom samverkanssys-
temet och integreras i den löpande verksam-
hetsutvecklingen. Skyddsorganisationen och 
skyddsombuden kommer därför ha stor bety-
delse i detta arbete. Huvudskyddsombudens 
roll är att samordna skyddsarbetet inom hela 
förbundet. Därför möjliggör arbetsgivaren för 
huvudskyddsombuden att två gånger per år 
kalla samman alla skyddsombud i organisa-
tionen för att få en överblick av förbundets 
arbetsmiljöarbete för att därigenom kunna ta 
sitt samordningsansvar. 

Sedan våren 2015 har arbetsgivaren och våra fackliga organi-
sationer tillsammans arbetat fram ett gemensamt synsätt kring 
vad som krävs för att samverkan på RSG ska fungera. Med detta 
som utgångspunkt reviderades nu gällande samverkansavtal – 

Samverkan RSG – som träder i kraft den 1 oktober 2016.

Arbetsgivaren tillsätter också en arbets-
givargrupp med uppdraget att stärka och 
övervaka och följa upp samverkanssystemet 
och dess effektivitet och funktionalitet.

Fortsatt utvecklingsarbete
Grunden är lagd och arbetet fortsätter för 
att utveckla samverkansformerna utifrån 
RSG:s mål, förutsättningar och behov. För 
att samverkan ska fungera på ett optimalt 
och kreativt sätt krävs det att vi får till möten 
som inspirerar oss att tänka nytt för att nå 
dit vi vill. Tillsammans. Meningsfull dialog 
får vi till när vi kan prata om lösningar som 
inte redan är givna, någon att samtala med 

Samverkan RSG

Tillsammans  
gör vi det bättre

För att samverkan ska 
fungera på ett optimalt 
och kreativt sätt krävs det 
att vi får till möten som 
inspirerar oss att tänka 
nytt för att nå dit vi vill. 
Tillsammans. 
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och en organisation med ytor där samtalet 
kan äga rum.

En arbetsgrupp är tillsatt som ska ansvara 
för att samordna och driva utvecklingsarbe-
tet och involvera alla i arbetet med att få till 
ett bra samverkansarbete på alla plan och ni-
våer. Genom Samverkan RSG har vi nu fått 
ramen. Arbetsgruppens fortsatta arbete ska 
först och främst rikta in sig på att lägga en 
bra grund för alla på RSG att successivt ta till 
sig tankarna i Samverkan RSG genom olika 
kommunikativa insatser. Arbetsgruppen  
ska också ta fram mallar och stöd för hur ett 
APT/råd ska gå till, hur ofta mötena ska hållas 
samt förslag på vilka frågor som ska lyftas till 
vilken nivå i samverkanssystemet. Dialogstöd 
och mallar för minnesanteckningar och pro-
tokoll och ett årshjul som ger förslag på vilka 
frågor som kan avhandlas när under året ska 
också tas fram.

Frågor och svar
Hjälp oss att förstå vilket stöd du behöver el-
ler vilka frågor som är extra viktiga att infor-
mera om genom att ställa frågor via Insidan 

Den rättsliga grunden för Sam-
verkan RSG utgörs av lagarna: 
Medbestämmandelagen (MBL), 
Arbetsmiljölagen (AML) och 
Lagen om förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen (FML).  

Samverkansavtalet syftar till att 
arbetsmiljöfrågor, information 
och förhandling blir en naturlig 
och kontinuerlig process i verk-
samheten. Avtalet ska också bi-
dra till att utveckla verksamhe-

VAD ÄR SAMVERKANSAVTALET?
ten genom att sätta verksam-
hetens uppdrag i fokus. 

Det representativa inflytandet 
sker på Förbundsråd och Avdel-
ningsråd. Det direkta inflytande 
sker på arbetsplatsträffen, APT. 
APT är det forum för dialog mel-
lan chef och medarbetare som 
syftar till ett gemensamt arbete 
med utveckling, planering och 
uppföljning av verksamheten 
inom det egna området.

ARBETSGRUPPEN SAMVERKAN RSG: Annika Pettersson Sammankallande, 
Morgan Johansson Personalenheten, Ann-Helén Lindbäck-Augustsson 
VOC, Jeanette Karlström och Annika Boberg Kommunikationsenheten,  
Per-Albin Halldin Kommunal, Bert Paulusson Vision, Petter Backlund SACO, 
Stefan Karlsson Ledarna och Mikael Strand BRF.

ARBETSGIVARE OCH FACK har tillsammans arbetat fram det nya reviderade samverkansavtalet.
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PROJEKT

Utifrån kan Räddningstjänsten ibland uppfattas som en 
sluten värld. Men nu vill man öppna dörren på glänt i 
ett projekt om kollektivt ansvar för alla aktörer inom 

Göteborgs stad – där RSG banar väg.

Text Fredrik Dahlstedt

U:et står  
    för ungdom

– FÖR MIG ÄR DET EN SJÄLVKLARHET att 
hjälpa till. Det var därför jag sökte mig till 
räddningstjänsten, säger Jörgen Uhrbom, 
brandman på Mölndals brandstation.

Han är en av två mentorer inom RSG-
Ungdom, ett projekt som snart har sitt start-
datum. Fyra ungdomar, som idag står långt 
ifrån arbetsmarknaden, kommer få en utbild-
ning och möjlighet till en ettårig anställning 
hos RSG, där lönen bekostas av Socialtjäns-
ten och Arbetsförmedlingen. Ungdomarna 
kommer från Angered och Östra Göteborg, 
områden som hyser sina egna slutna världar, 
kanske främst hos trakternas unga. Det är en 
första beröringspunkt, även om deras värld 
kan vara sluten på ett annat sätt än rädd-
ningstjänstens. 

Kraft i våra grundvärden
– Det finns en kraft i räddningstjänstens 
grundvärden, säger Christian Lööf, brand-
man på Lerums brandstation.

Christian är den andra mentorn. Både han 
och Jörgen har en bakgrund av arbete för att 
stötta unga människor och ge dem stöd att 
bemästra sina svårigheter. 

– Jag har alltid engagerat mig för att hjälpa 
människor. Min fru och jag har haft kontakt-
mannaskap till utsatta barn, vi har haft ungar 
boende hemma hos oss, säger Jörgen.

Starkt stöd
Med sina personliga bakgrunder i ryggen har 
de utformat strukturerna för RSG-Ungdoms 
uppstart. Tillsammans har de gjort ett nog-
grant planeringsarbete. Det blir långa da-
gar, dagar som kommer förse ungdomarna 
med utmaningar, samarbete och – kanske 
viktigast av allt – en känsla av tillhörighet. 
Redan första dagen kommer ungdomarna 
få se RSG:s åttasidiga stjärna, och de värden 
varje sida står för: medkänsla, mod, uthållig-
het, rättframhet, och så vidare. Värden som 

CHRISTIAN LÖÖF OCH JÖRGEN UHRBOM är mentorer inom RSG:U.

också gör det naturligt att arbeta för denna 
sorts trygghetsskapande.

– Jag känner mig trygg i det här uppdraget. 
Det finns ett starkt stöd från organisationen, 
delvis eftersom uppdraget kommer från led-
ningen. Det finns också ett stöd ute på statio-
nerna, även om det såklart också finns en del 
försiktighet, säger Jörgen.

Både han och Christian tror att försiktig-
heten bottnar i räddningstjänstvärldens slut-
enhet, det obrytbara band som krävs mellan 
kollegor i ett yrke där tillit faktiskt betyder 

RSG-U: 
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EXPO

U:et står  
    för ungdom

Nääs– Jag känner mig trygg 
i det här uppdraget. Det 
finns ett starkt stöd från 
organisationen, delvis ef-
tersom uppdraget kom-
mer från ledningen. Det 
finns också ett stöd ute 
på stationerna, även om 
det såklart också finns en 
del försiktighet.

RSG-U är ett projekt för RSG:s 
trygghetsfrämjande arbete, i 
en stad som präglas av ”vi och 
dem”. Ungdomarna, 20–25 år 
gamla, får 10 veckors praktik-
utbildning, och efter det finns 
möjlighet till en ettårig special-
anställning där lönen utbetalas 
av Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten. Inom ramen 
för projektet får ungdomarna 
utföra både förebyggande och 
förberedande arbetsuppgifter: 
brandpostkontroller; besök på 
fritidsgårdar; Dosmo-aktiviteter; 
insatskortsarbete med mera.

RSG-U

allt. Ändå är mentorerna inte oroliga för att 
det ska gå bra.

– Vi ska tänka i termer av möjligheter 
här. Vi som mentorer kommer alltid att vara 
närvarande och ansvara för ungdomarnas 
vistelse på stationerna, säger Jörgen.

Den 10 oktober i år börjar introduktions-
utbildningen 

... gick av stapeln den 11 september. RSG var på plats 
under nästan fem timmar. Besökarna fick se hur brand-
bilen ser ut och hur den fungerar. Bandvagnen var 
ett populärt fordon. När använder ni den? Hur fort går 
den? Varför är det inga däck på den? Många roliga frå-
gor om detta fordon. Barnen döpte även om den till 
”Brandvagnen”. Även båt och pickup var på plats. Båten 
är även den populär bland barnen. 

Många nya kollegor kommer vi att få, om sisådär 20 år!

Barnfestival på 
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En intensiv höst står framför oss med en ny typ av  
övningar i konceptövningar och en förändring av  

enhetsövningarna. Organisationen tar klivet och testar 
att förända för att utifrån de erfarenheter vi får kunna 

förädla och utvecklas och möta framtiden. 

Text & Bild Moa Hummelgård

        Morgondagens  
utbildnings- och  
övningsverksamhet 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÄR EN VERKSAMHET 
som ständigt har en större törst för utbild-
ning, fortbildning och övning än som snudd 
på är möjligt att släcka. För att ta ett helhets-
grepp på utbildningsbehovet startade RSG 
tidigt under 2016 upp Utbildningsrådet. 
Detta för att på avdelningschefsnivå ha en 
enad syn på det aktuella utbildningsbeho-
vet och utifrån det göra en prioritering för 
vilka insatser som ska genomföras. Till stöd 
för utbildningsrådet finns både berednings-
gruppen, som bistår i att ta fram underlag till 
prioritering och planeringsgruppen, som ser 
över när utbildningsinsatserna bör genom-
föras. I de olika grupperna finns berörda av-
delningar och enheter representerade för att 
tillsammans kunna ta de steg framåt som är 
bäst för hela RSG. 

Under våren fattades beslutet att koncept-
övningar ska genomföras under hösten 2016. 
Detta för att effektivisera vår övningsverk-
samhet. Med konceptövningar avses en öv-

UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSENHETEN

ning som arrangeras centralt och där man 
ska möta alla delar av organisationen som 
berörs av den aktuella utbildningsinsatsen. 
Genom att göra halvdagsövningar, där bered-
skapstäckning hanteras genom täckning på 
gränsen, kan samtliga heltidslag övas under 
några få veckor. På så vis kan ett utbildnings-
behov eller budskap snabbt förmedlas. Detta 
möjliggör även att tvåstationsövningar kan 
arrangeras, vilket skapar förutsättningar för 
att göra riktigt effektiva insatser när olyckan 
väl är framme. 

Den röda tråden
När konceptövningarna arrangeras är det 
viktigt att den eller de förmågegrupper som 
berörs av övningen är högst delaktig. Detta 
är en förutsättning för att det ska vara möj-
ligt att genomföra övningar av hög kvalitet 
genom att de som är ansvariga för övningen 
verkar inom sitt expertområde och har rätt 
kompetens. I förmågegrupperna produceras 
stora mängder matnyttigt som behöver för-

Ytterligare en viktig as-
pekt vid framtagandet 

av konceptövningarna är 
förhållningssättet att öv-

ningen är en del av en hel 
utbildningsinsats där man 
ska se en röd tråd genom 

hela skeendet.

UÖE: en höst med steg mot

10 3 • 2016



SPILLBRAND VID TANKBIL ett av objekten som kommer involveras i koceptövningen.

valtas i utbildnings- och övningsverksamhe-
ten. Detta för att vi ska utbilda och öva oss på 
rätt saker och på rätt sätt eftersom vi inte har 
oändligt med resurser att lägga varken på öv-
ning eller på andra delar av vår verksamhet. 

Ytterligare en viktig aspekt vid framtagandet 
av konceptövningarna är förhållningssättet 
att övningen är en del av en hel utbildnings-
insats där man ska se en röd tråd genom hela 
skeendet. När det identifieras ett utbildnings-
behov behöver det tas hänsyn till hela den in-
sats som ska genomföras där de olika delarna 
kommer se olika ut beroende på det aktuella 
ämnets karaktär. 

En utbildningsinsats skulle exempelvis 
kunna bestå av utbildning av styrkeledare där 
dessa sedan utbildar sina brandmän. Efter det 
genomför brandmännen självstudier som i 
sin tur följs av momentövningar på den egna 
stationen. Parallellt med detta sker utbild-
ning av de övriga befälen samt LC utifrån de 
behov av som finns i respektive grupp. Sen 

avslutas utbildningsinsatsen med en kon-
ceptövning där hela kedjan från brandman 
till befäl får agera i sina respektive roller där 
man även kan göra en bedömning huruvida 
vi har den förmåga vi har för avsikt att ha. 

Startskott i september
I slutet av september gick startskottet för den 
första konceptövningen där förmågegrup-
pen Brand i brandfarlig vätska eller gas står i 
rampljuset. Under totalt fyra veckor kommer 
samtliga lag på heltiden få öva på att hantera 
en större pölbrand. Denna utbildningsinsats 
påbörjades under vårens styrkeledarträffar 
där man bland annat pratade om larmplan 19 
som aktiverades den 1 september. Denna av-
ser just pölbrand – vid tankbil, järnvägsvagn 
eller bensinstation och vid styrkeledarträf-
fen presenterades även utbildningsmaterialet 
knutet till den aktuella larmplanen. En andra 
omgång konceptövningar kommer genom-
föras innan jul med vad dessa ska handla om 
är ännu inte bestämt. 

Under hösten genomförs även en föränd-
rad form av enhetsövningen där våra styrkor 
på heltiden får ett dagpass att förvalta med 
täckt övningstid där täckstyrkan hanterar 
larm. Detta möjliggör för våra lag att stärka 
sin förmåga i de områden där de har behov 
av att genomföra övningar som det i normala 
fall inte kan eftersom de behöver hålla be-
redskap. Dock ställer det nya upplägget stora 
krav på vår egen förmåga att ta ansvar för vårt 
eget lärande och att vi vågar synliggöra de 
områden där vi behöver bli bättre. 

Utmanande höst framför oss
Sammanfattningsvis har vi en spännande 
och utmanade höst som ännu bara är i sin 
linda. Vi är medvetna om att det finns mycket 
som vi kommer kunna förbättra efter denna 
första omgång och vi har full tillförsikt att vi 
kommer få god hjälp av våra medarbetare att 
utveckla detta för att vi alla ska bli bättre  
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UNDER ÖVNINGEN testade RSG även sin SMS-
alarmering till de frivilliga resurspersonerna. 
Erfarenheter delades mellan deltagarna och 
tillsammans blev det en väl genomförd öv-
ning med lyckat resultat. Nu återstår en ut-
värdering av projektet för att se om detta är 
något vi ska bygga vidare på.

BAKGRUNDEN TILL ÖVNINGEN är att det på 
Stora Förö redan fanns en organisation vid 
händelse av brand. Därför togs kontakt med 
Lars-Olof som är brandskyddsansvarig på 

I Göteborgs södra skär-
gård strax utanför Fiske-
bäck ligger Stora Förö, 
en ö med drygt hundra 
sommarfastigheter. 

Under sommaren ge-
nomfördes en större  
övning, där frivilliga re-
surspersoner på Stora 
Förö deltog tillsammans 
med Donsö RiB.

Foto  Gun Fogelström
Text  Johan Fors  
         Lars Mattsson 
         Martin Lyrhem
 

      Övningar med boende

Stort larm på Stora Förö

INSATSAVDELNINGEN

BOENDE PÅ STORA FÖRÖ bekantar sig med att koppla slang.

ön, för att redogöra hur projekt ser ut och vad 
som kan erbjudas. På ett årsmöte presentera-
des detta och det redogjordes för hur en kva-
litetssäkrad utbildningsinsats skulle kunna 
genomföras. Detta uppskattades och under 
2015-2016 har nu tre utbildningar utförts.

RIB/VÄRNENHETEN PÅ RSG har ett uppdrag 
att, i ett tvåårigt projekt, se över och utveckla 
en verksamhet som bygger på frivilliga re-
surspersoner (FRP) och som möjliggör en 
effektivare räddningsinsats för RSG 
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TORBJÖRN ELVHÄGER OCH DANIEL KÄLLÉN från Donsö RiB deltog i övningen.

DANIEL KÄLLÉN från Donsö RiB med boende på Stora Förö.

... brandskyddsansvarig 
på Stora Förö.

HUR SER ORGANISATIONEN KRING ERT 

BRANDSKYDD UT? 

– Vår samfällighet utser en räddningschef 
och tre depåchefer som har ansvar för att 
kunna hantera utrustningen och att föra 
kunskapen vidare till de boende på ön. Ett 
viktigt inslag är årliga övningar. En larm-
rutin som beskriver hur man ska agera om 
en brand uppstår är kommunicerad till alla 
hushåll, inkluderande att larma 112, att möta 
Räddningstjänsten vid trafikbryggan och att 
larma lokalt för att initiera lokala insatser.

HAR NI FÅTT NÅGON UTBILDNING OCH HUR 

MÅNGA HAR VARIT MED PÅ DEN?

– Räddningstjänsten genomförde senast 2015 
två mycket uppskattade utbildningar med to-
talt över 60 deltagare. Med tanke på att det 
inte finns mer än 114 hushåll på ön är jag väl-
digt nöjd med antalet. Vi har dessutom redan 
talat om att ordna ytterligare utbildningstill-
fällen för att nå fler. Räddningtjänsten finns 
också på plats och observerar och ger råd när 
vi genomför våra årliga övningar. 

SAKNAR NI NÅGOT NÄR DET GÄLLER UTRUST-

NING OCH UTBILDNING?

– Vi har som ett första steg kommit överens 
med Räddningstjänsten om att hitta lämpliga 
former för vidareutbildning av i första hand 
räddnings- och depåchefer. 

HAR SAMARBETET MED RSG STÄRKT BRAND-

SKYDDET PÅ STORA FÖRÖ?

– Definitivt! Det utökade samarbetet med 
Räddningstjänsten från och med 2015 har 
inneburit att vår utrustning är radikalt 
uppgraderad och att många fler på ön har 
fått både teoretisk utbildning och praktisk 
träning. Vår larmfunktion är också utökad 
med SMS-utlarmning till mer är 40 hushåll. 
Vi har en tydlig kontakt på Räddningstjän-
sten för alla slags frågor. Brandskyddet är 
som jag ser det rejält förbättrat 

Hallå där  
Lars-Olof Olsson
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Vi var 45 RIFare som åkte till 
Danmark den 23–26:e augusti 
för att representera RSG i Nord-
iska Brandmästerskapen.

DENNA ANRIKA TÄVLING startade 1935 och 
har sedan dess hållits vartannat år i någon 
av de fem arrangörsstäderna. Det brukar vara 
över 300 deltagare på spelen.

Det rödvita landet levererade strålande 
väder under fyra intensiva dagar fyllda av 
sport och kamratskap. Det var en härlig 
blandning Göteborgare som åkte dit. Från 
vikarier till pensionärer. Äldst i gänget, Jarl 
Skyland är född -39! 

Tävlingsgrenarna som stod på schemat 
var terränglöpning, innebandy, fotboll och 
en social gren. 

I TERRÄNGLÖPNINGEN tog Linus Arnekvist, 
Bjarne Lundberg, Bo Carlsson och Göran 
Fransson alla varsin hedersam medalj. 

Orientering i Borås
Totalt 13 RIFare åkte till Borås 
i början av september för att 
tävla i den fantastiska sporten 
orientering.

RIF
DE SOM STÄLLDE UPP I SOCIAL GREN fick sig 
en riktigt kul utmaning. Alla delades upp i 
olika lag med blandade nationaliteter. Sedan 
blev de lagvis instängda i en “escape cham-
ber” full med ledtrådar och klurigheter för 
att kunna rymma ut ur rummet. Bara ett lag 
lyckades innan tiden gick ut. 

INNEBANDYLAGET åkte ut i semifinalen med 
3–2 mot guldlaget Åbo efter att ha genomfört 
en riktig krigarmatch och hämtat upp 3–0 
i underläge. Snacka om att finnarna kunde 
“maska”. 

FOTBOLLSLAGET lyckades med ett gäng ud-
damålssegrar ta sig hela vägen till final trots 
rätt tunn & skadedrabbad trupp. Där blev 
det dock stopp mot underdogsen Umeå som 
spelade stundtals briljant fotboll. De var klart 
värdiga vinnare och fick höja bucklan. 

Nästa Nordiska går 2018 i Göteborg, när-
mare bestämt på Serneke Arena i Kviberg  

Text: Erik Skåpdal 
Foto: Gunnar Lindahl

Nordiska 2016: København

BAKRE RADEN FRÅN VÄNSTER: Sören Randulv, Björn Wänström, Teddy Andersson, Niklas Andersson, Andreas Westling, Max Coxner, Anders Schnell, Oskar Sjögren. 
FRÄMRE RADEN: Amanda Christiansson, Jakob Söderberg, Tina Laas, Erik Skåpdal, Magnus Johansson, Miranda Larson, Karin Sköldberg

INNEBANDYLAGET tog brons!

MARCUS SKOGVAD letar passningsalternativ...

RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 

RIKTIGT KUL var att en del “gröngölingar” 
hängde på för att pröva sina vingar. Vad jag 
kunde utläsa av reaktionerna från dem var det 
bara leenden och tummen upp. Detta trots en 
hel del felnavigeringar, blåbärsplockade och 
träskbad. RIF tog hem en rad medaljer och 
blev klart bästa förening!

SM är uppdelat på två dagar. Långdistans 
första dagen och medeldistans på morgo-
nen efter. Däremellan har man en kamrat-
middag på kvällen. 2017 Kommer RIF och 
GPIF gemensamt att stå som värd på hem-
maplan. Ses i spåret. Glöm inte kompassen    

Erik Skåpdal
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Lyckad familjedag i vackra Gårda
På kulturveckans sista dag, 
söndagen den 21 augusti 2016 
hade Museiföreningen öppet 
hus, i samarbete med Göteborgs 
Remfabrik. 

MUSEIDAGEN VART UPPSKATTAD och välbe-
sökt, veteranbrandbilen åkte skytteltrafik 
mellan Remfabriken och brandstationen 
lastad med stora som små medpassagerare.

Besökarna togs emot vid entrén för att 
sedan visas runt bland Räddningstjänstens 
bevarade fordon och föremål. I taktiksalen 
rullade ett bildspel med historik och händel-
ser från förr. 

Barnen fick möjlighet att själva prova på 
att pumpa vatten med den gamla brandspru-
tan vid tvätthallen.

En ”riktig” farfarsbil
På Remfabriken visades deras renoverade 
lastbil, en Chevrolet årsmodell 1937 – en 
”riktig” farfarsbil! Inne i fabriken var en liten 
maskin igång, som flätade fina snören. Man 
fick även lyssna till positivspelet som Ros-
Marie (Positiv-Rosa) och Hans spelade på   

Text: Museiföreningen Räddningstjänsten Storgö-
teborg i samarbete med Göteborgs Remfabrik 

Foto: Elisabeth Hedenström

Det finns mycket att både se och läsa i Museiföreningens arkiv på Kålltorps fd brandstation. Vi jobbar varje  
torsdagskväll och visar gärna vad som finns i samlingarna. Är du intresserad? Kontakta oss gärna på:  
brandmuseet@brandmuseet-storgöteborg.se

BHS BRANDHISTORISKA SÄLLSKAPET 
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Höga hus vid  
Gårda brandstation

ENLIGT NUVARANDE DETALJPLAN ska projek-
tet starta 2017, och vara färdigt efter fyra år. 
Den fråga Räddningstjänsten Storgöteborg 
arbetar med för närvarande är hur rivnings- 
och byggprocesserna kommer påverka 
verksamhet och huruvida utryckningsbe-
redskapen blir påverkad – inför, under och 
efter arbetet. Enligt detaljplaner som Stads-
byggnadskontoret tagit fram räknar man 
med att 5 000–7 000 fler människor kommer 
röra sig i området kring Gårda. Gårda är 
förbundets huvudbrandstation, och huserar 
utöver utryckningspersonal (brandmän och 
räddningsdykare) också känsliga funktioner 
som SOS Alarm. RSG blir således en remiss-
instans i ärendet, och en synnerligen sam-
hällsviktig sådan.

Projektgruppen analyserar  
eventuella risker för RSG
Andreas Johansson från Enheten för sam-
hällsplanering har varit RSG:s kontaktper-
son mot Stadsbyggnadskontoret. Han ingår 
i den projektgrupp som för RSG:s räkning 
bevakar planeringen av rivningen och bygget. 
Projektgruppen innefattar även funktioner 
som fastighetsenheten, IT-enheten, radio- 
och larmenheten, och Gårdas stationschef. 
Thomas Tell, chef för Tekniska avdelningen, 
leder projektgruppen som i skrivande stund 
haft tre möten. 

Risker som RSG vill yrka på att byggföre-
taget tar höjd för är många, och samlas i 
ett dokument som kommer presenteras för 
byggföretaget (och stadsbyggnadskontoret). 
Exempelvis ser man över vilken plan B (och 
plan C) som kan implementeras vid olyckor 
som översvämningar, skadad utrustning på 
grund av vibrationer i marken, driftproblem 
på grund av skador i utsatta marknät, och 
så vidare. Projektgruppens medlemmar går 
nu igenom riskanalysdokumentet på egen 
kammare och kompletterar det så under-
laget ska täcka alla eventualiteter. Man ska 

 Text Fredrik Dahlstedt

bjuda in representanter från byggföretaget 
och Stadsbyggnadskontoret att möta RSG:s 
projektgrupp, och även skicka delar av RSG:s 
projektgrupp för att möta de externa parter-
nas projektledning.

– Vi kommer arbeta vidare med fråge-
ställningar i anknytning till detaljplanen, 
samverka med Stadsbyggnadskontoret och 
medverka vid framtagandet av riskanalyser 
och andra utredningar som kan behöva ge-
nomföras, säger Andreas Johansson.

Frågor om projektet hänvisas till Thomas 
Tell och Andreas Johansson 

Bensinstation som ligger på Fabriksgatan, mittemot Gårda 
brandstation, ska med stor sannolikhet rivas, och i dess ställe 

ska byggas ett höghus. Ytterligare två höghus söderut är också 
medgivna i detaljplanen. Allt som allt kan två 30-våningshus 

och ett 40-våningshus komma att byggas.

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
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