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Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204, 402 24 Göteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

är ett kommunalförbund med sex med-

lemskommuner: Göteborg, Mölndal, 

Kungsbacka, Härryda, Partille  

och Lerum, sammanlagt drygt  

800 000 invånare.  

I dessa kommuner svarar  

RSG för räddningstjänst och  

förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag

Uppdraget innebär att  

förhindra och begränsa  

olyckor, förbereda 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 identifiera risker och  

förebygga olyckor genom sam- 

verkan lokalt, regionalt, nationellt  

och internationellt.

Lars Klevensparr
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Ingrid Andreae
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RSG är ett räddningstjänstförbund där Göteborg, 

Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum 

ingår. Det finns elva heltidsbrandstationer, åtta 

RiB-brandstationer och sju räddningsvärn.

Vi är 829 anställda som servar drygt 800 000 invånare 

med förebyggande brandskydd och räddningstjänst. 

Detta gjorde vi under 2016

•	 Vi genomförde 8 699 räddningsuppdrag. Brand i 

byggnader, trafikolyckor och skolbränder ökade 

något under året.

•	 Vi fick in 2 896 automatiska brandlarm. 268 av  

dessa var befogade.

•	 Larmbehandlingstiden var i snitt 53 sekunder.

•	 Vi träffade 46 000 invånare vid olika informa-

tionstillfällen.

•	 Vi utbildade 79 % av förbundets femteklassare i 

brandskydd och olyckshantering.

•	 Vi mötte sammanlagt 700 personer vid bokade 

bostadsmöten.

•	 900 personer deltog vid våra återkopplingar  

efter brand i bostad.

•	 Vi genomförde 394 tillsyner. 107 av dessa ledde 

till förelägganden och nio till förbud.

•	 Vi besvarade drygt 1 400 remisser.

•	 Vi utfärdade 246 tillståndsbevis för brandfarlig  

och explosiv vara.

•	 Vi genomförde 2 800 brandskyddskontroller.  

Cirka 200 av dem ledde till förbud/förelägganden.

•	 Vår film ”Lägg locket på” hade 87 000 visningar  

på Youtube.

2016 förväntades RSG gå in i ett 

ansträngt budgetår. Nyetablerad verk-

samhet såsom brandskyddskontroll 

samt utveckling av rättssäker myndig-

hetsutövning har tagit stora resurser i 

anspråk, men är en långsiktig satsning. 

RSG har dock genom god planering 

och allmän återhållsamhet balanserat 

ekonomi mot uppsatta mål. 

Några allvarliga tillbud och arbetsska-

dor inom RSG har satt förstärkt fokus på 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Flera åtgärder har vidtagits. Bland annat 

har instruktioner och utbildningsmate-

rial för säkert arbete på väg tagits fram. 

Arbetsmiljö kommer även nästa år att 

stå i centrum.

Räddningstjänsten Storgöteborg

Omslaget: Enheten för brandskydd och sotning övar säkring på hög höjd 

Räddningstjänsten  

Storgöteborg 2016

365 dagar på 5 minuter

I storstadsregionerna har gängkriminali-

teten visat sig allt tydligare. Det har skett 

flera terrorattentat i världen. Därför är 

det angeläget att RSG ökar förmågan 

att hantera situationer av terror och 

pågående dödligt våld.

Efter flera år med ungefär samma antal 

skolbränder har dessa ökat under 2016. 

Det gäller exempelvis brand i pappers-

korgar, i skräp samt fyrverkerier. Några 

skolor i socialt utsatta områden är mer 

drabbade än andra. Fortsatt analys och 

åtgärder mot social oro – tillsammans 

med andra aktörer – är nödvändiga. 

För att aktivt ta ett samhällsansvar och 

motverka utanförskap har projektet 

RSG Ungdom sjösatts. I samverkan 

med Göteborgs stad har ungdomar i 

riskzonen erbjudits en period av särskild 

anställning hos RSG. Det är en långsiktig 

social investering för trygghet och posi-

tiv förändring i samhället.

Under hösten startades ett pilotprojekt 

för utveckling av metodik och arbetssätt 

när det gäller farlig verksamhet. Det är 

glädjande att se att tidigare förberedelser 

och behovsanalys börjar ge frukt.

Vi är stolta över våra medarbetares enga-

gemang och professionalitet. Det har 

sagts förut, men tål att upprepas: 

RSG:s viktigaste resurs är medarbetarna!

Ingrid och Lars reflekterar över 2016 Snabbfakta RSG 2016
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SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET?
Maila synpunkter på tidningen till brandscoopet@rsgbg.se. 
Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som läm
nar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. 
Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering 
ska ske och att korta insänt material.

I DENNA INLEDARE har jag fokus på två om-
råden, gränslös räddningstjänst och automa-
tiska brandlarm. Räddningstjänsterna inom 
Göteborgsregionen (GR), Alingsås-Vårgårda 
(AVRF), Kungälv-Ale (BORF), Stenungsund-
Tjörn-Lilla Edet (SBRF), Öckerö har på poli-
tisk nivå beslutat att systemledas från Rädd-
ningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral. 

ANDERS EKBERG OCH JAG, tillsammans med 
de andra cheferna inom GR, är oerhört stolta 
och har stora förväntningar på denna långt-
gående operativa samverkan. Vår gemensam-
ma ambition är inte förbundsbildning utan 
tar sikte på att våra gemensamma operativa 
enheter ska ledas från RSG:s ledningscentral. 

Inom vårt förbundsområde bor drygt 
800 000 invånare, med kommande utvidg-
ning tillförs ca 190 000 invånare. Räddnings-
tjänsterna inom GR får givetvis betala RSG 
för denna operativa ledningstjänst. En pro-
jektorganisation kommer att styra och hante-
ra arbetet med att ”koppla in” de övriga rädd-
ningstjänsterna till RSG:s ledningscentral. 

Det övergripande syftet är att räddnings-
tjänstverksamheten blir mer effektiv och 

rationell samt är dessutom helt i linje med 
statsmaktens intentioner. 

I februari beslutade regeringen om 
kommitté direktiv för att utreda hur den 
kommunala räddningstjänsten kan förbätt-
ras. Utredaren ska föreslå hur räddnings-
tjänstverksamheten ska kunna bedrivas på 
ett mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt. 

Med detta sagt känns det mycket bra att 
vi tillsammans har initiativet och ansvaret 
för att göra något operativt bra med fokus 
på den skadedrabbade. För den som är ska-
dedrabbad är det givetvis ointressant vilken 
räddningstjänst som anländer till olycksplat-
sen, det viktiga är att hjälpen är effektiv och 
professionell!

UNDER HÖSTEN 2016 HAR RSG FÖRT SAMTAL 
med SOS-Alarm om ett nytt räddningsavtal. 
En parameter i dessa avtalsförhandlingar har 
varit att ”överlåta” RSG:s automatlarmsavtal 
till SOS-Alarm och därigenom få ett eko-
nomiskt bättre räddningsavtal. I ett senare 
skede informerades som bekant även berör-
da medarbetare vid Tekniska avdelningens 
larm enhet. 

Att automatlarmshanteringen är eko-
nomiskt lönsam för RSG råder inga tvi-
vel om, intäkterna för abonnemang och så 
kallade ”obefogade larm” är mycket goda.  
Efterhand som mina kunskaper ökat om vår 
hantering och ekonomin runt de automatiska 
brandlarmen har det uppstått vissa juridiska 
och etiska tvivel. 

RSG:s styrelse har vid ett möte den  
9 februari beslutat att automatlarmshante-
ringen grundligt ska utredas och avrapporte-
ras under maj månad. Jag vill dock vara tyd-
lig med att RSG:s tidigare hantering av de au-
tomatiska brandlarmen högst sannolikt varit 
både juridiskt samt ekonomiskt väl motiverat 
men att det finns anledning att med 2017 
års kunskap och omvärldsperspektiv göra 

en grundlig översyn. 
 
AVSLUTNINGSVIS öns-
kar jag Er alla en här-
lig annalkande vår!  
 
 

För den som är skadedrabbad är det givetvis ointressant vilken 
räddningstjänst som anländer till olycksplatsen, det viktiga är att 
hjälpen är effektiv och professionell!

Lars Klevensparr
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något under året.

•	 Vi fick in 2 896 automatiska brandlarm. 268 av  
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och allmän återhållsamhet balanserat 

ekonomi mot uppsatta mål. 

Några allvarliga tillbud och arbetsska-

dor inom RSG har satt förstärkt fokus på 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Flera åtgärder har vidtagits. Bland annat 

har instruktioner och utbildningsmate-

rial för säkert arbete på väg tagits fram. 

Arbetsmiljö kommer även nästa år att 

stå i centrum.
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det angeläget att RSG ökar förmågan 

att hantera situationer av terror och 

pågående dödligt våld.

Efter flera år med ungefär samma antal 

skolbränder har dessa ökat under 2016. 

Det gäller exempelvis brand i pappers-

korgar, i skräp samt fyrverkerier. Några 

skolor i socialt utsatta områden är mer 

drabbade än andra. Fortsatt analys och 

åtgärder mot social oro – tillsammans 

med andra aktörer – är nödvändiga. 

För att aktivt ta ett samhällsansvar och 

motverka utanförskap har projektet 

RSG Ungdom sjösatts. I samverkan 

med Göteborgs stad har ungdomar i 

riskzonen erbjudits en period av särskild 

anställning hos RSG. Det är en långsiktig 

social investering för trygghet och posi-

tiv förändring i samhället.

Under hösten startades ett pilotprojekt 

för utveckling av metodik och arbetssätt 

när det gäller farlig verksamhet. Det är 

glädjande att se att tidigare förberedelser 

och behovsanalys börjar ge frukt.

Vi är stolta över våra medarbetares enga-

gemang och professionalitet. Det har 
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Robotar och drönare
Den 19 januari genomfördes en förevisning av robotar och 
drönare på Lindvretens brandstation i Vårby Gård. Arrang
emangen anordnades av Södertörns Brandförsvarsförbund 

och under dagen förevisades räddningstjänstroboten 
Fumo, polisens bombrobot samt olika drönare.

Text Kristoffer Wahter

Förevisning av

FRAMTID?

Dagen avslutades med föreläsningar och 
förevisning av drönare samt hur de kan an-
vändas vid räddningsinsatser.

Många användningsområden
Både robotar och drönare är användbara för 
räddningstjänsten, t.ex. för att:

• samla information och få en snabb  
överblick

• indikera okända och farliga ämnen
• genomföra släckinsatser
• transportera material
• flytta på t.ex. värmepåverkade gasflaskor.

I dagsläget pågår inget projekt där RSG avser 
att införskaffa robotar eller drönare. Före-
visningarna gav dock RSG goda erfarenhe-
ter som skulle kunna nyttjas vid eventuella 
framtida projekt 

FRÅN RSG DELTOG Torbjörn Petersson från 
Tekniska avdelningen samt Jonas Olsson 
och Kristoffer Wahter från Operativa Insats-
avdelningen. 

Dagen inleddes med en förevisning av 
räddningstjänstroboten Fumo som är ett 
utvecklingsprojekt. I dagsläget finns Fumo 
enbart som prototyp, men tanken är att ut-
veckla moduler för:

• kamerasystem och andra sensorer,  
t.ex. IR och indikering

• transport
• släcksystem
• griparm.

Tanken är att kunna använda roboten vid 
riskfyllda situationer och förbättra arbets-
miljön för räddningspersonal. Under 2017 
kommer försök med roboten att genomföras, 
mer information om utvecklingen går att läsa 
på adressen: fumo.nu

Polisens bombrobot
Redan färdigutvecklade robotar förvisades 
också när Polisen visade hur de arbetar med 
sina bombrobotar. På insatser kan polisen 
fjärrstyrda sina robotar och använda dem för 
att bl.a. inspektera, oskadliggöra och omhän-
derta misstänka föremål som bedöms kunna 
vara farliga. I och med att robotarna är fjärr-
styrda utsätt inte personalen för faror.

ÖVRE BILDEN: de tilltänkta modulerna för 
räddningstjänstroboten. Nedre bilden: Polisens 
bombrobot.

På insatser kan polisen 
fjärrstyrda sina robotar 
och använda dem för att 
bl.a. inspektera, oskadlig-
göra och omhänderta 
misstänka föremål som 
bedöms kunna vara  
farliga.

Totalförsvaret
Läget i världen har på nytt väckt 
frågan om totalförsvar, det vill 
säga det civila försvaret sam
mantaget med det militära. 

Under 2017 sker en förändring, 
då personal inom RSG kommer 
att få en krigsplacering.

FÖR ATT ÖKA DEN MILITÄRA FÖRMÅGAN kom-
mer Försvarsmakten under september att ge-
nomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17 

– en nationell övning som bygger ett starkare 
försvar, där samtliga stridskrafter deltar och 
som ökar den samlade förmågan att möta ett 
angrepp mot Sverige. Aurora 17 är den första 
och största övningen i sitt slag på mer än 20 
år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 
män och kvinnor, varav en fjärdedel från 
Hemvärnet, deltar. Dessutom deltar ett fler-
tal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

– Övningen är en inledning på en utveck-
ling av det nationella totalförsvaret, säger 
Anders Ekberg räddningschef på RSG. Den 
kommer att generera vissa utvecklingsområ-
den. För RSG:s del kommer vissa lednings-
funktioner att i maj månad vara med i en ta-
bletopövning, för att sedan i september öva 
mer fysisk och då även ta med erfarenheter 
från tabletopövningen. 

Förband i hela Sverige
Övningen i september kommer att genom-
föras i luften, på marken och till sjöss. För-
band i hela Sverige kommer att beröras men 
de största övningsområdena är i Mälardalen 
och Stockholm, på och runt Gotland samt i 
Göteborg. För att stärka det nationella för-
svaret och öva förmågan att möta ett angrepp 
mot Sverige kommer deltagande förband att 
ta sig fram och öva i områden som ligger ut-
anför Försvarsmaktens egna övnings- och 
skjutfält. I dessa områden kommer mark-
ägare och boende särskilt att informeras.

Krigsplacering av vår personal
Totalförsvarets andra del, civilt försvar, är 
anledningen till att anställda på RSG kom-
mer bli krigsplacerade under 2017. Detta är 
i linje med den allmänna planeringen av 
civil försvar nationellt. Statliga myndigheter, 
bland annat polisen, har redan krigsplacerat 
sin personal och nu kommer också kommu-
nala aktörer göra detsamma. RSG krigspla-
cerar sin personal för att säkerställa att man 
har tillgång till personalen även under höjd 
nationell beredskap. Mer information om 
krigsplacering och dess innebörd för med-
arbetare i olika befattningar finns att läsa på 
Insidan, och information kommer komma ut 
på APT-mötena 

Ny app från  
Krisinformation.se 

Nyheter i den nya ap-
pen är bland annat var-
ningar från SMHI och 
trafikmeddelanden från 
Trafikverket. Du hittar 
även checklistor för hur 

du kan förbereda dig för allvarliga hän-
delser. I appen kan du också prenume-
rera på varningen ”Viktigt meddelande 
till allmänheten” (VMA) och få nyheter 
från Krisinformation.se. Du väljer själv 
vilka geografiska områden som du vill 
följa och få notiser om.

Appen finns att ladda ner för Iphone, 
Andorid och Windows-mobiler.

Ny webb
Sedan januari har RSG en ny extern 
hemsida. Förutom att sidan har blivit 
modernare och mer tillgänglig, så lis-
tar vi nu inkomna larm till RSG. Detta 
sker efter att personalen på LC granskat 
larmet. 

För den som inte har Facebook eller 
Twitter finns möjlighet att enkelt följa 
vad som händer i våra sociala medie-
kanaler direkt på startsidan.

I vår startar arbetet med att göra om 
Insidan vilket förhoppningsvis blir klart 
under sommaren.

Statlig utredning om mer 
effektiv räddningstjänst
Justitiedepartementet startar en utred-
ning av den kommunala räddnings-
tjänsten. Utredningen ska analysera 
räddningstjänstens verksamhet och fö-
reslå förbättringar för att bedriva rädd-
ningstjänst mer likvärdigt, effektivt och 
säkert. Utredaren ska föreslå hur den 
verksamheten ska kunna bedrivas på ett 
mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt 

– Det finns ett stort behov av att sam-
verkan på räddningstjänstområdet kan 
förstärkas och bli mer enhetlig. Det är 
särskilt viktigt vid komplexa räddnings-
insatser som berör en eller flera kom-
muner, säger inrikesminister Anders 
Ygeman. 

Uppdraget ska redovisas senast den 
30 juni 2018.

noterat

RSG:s roll inom 

OMVÄRLD

KRIGSPLACERING Nyhet för RSG:s pesonal. Bild:  
Jesper Sundström/Försvarsmakten.
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MORGAN HERMANSSON, FREDRIK JOHANSSON 
OCH CHRISTIAN COUO från Mölndals brandstation.

Myndighetsavdelningen (MA) har genomfört ett stort 
förändringsarbete för en rättssäker tillsynsprocess. 

Här berättar enhetschef Peter Johansson  
om arbetet på MA.

Text Peter Johansson

Rättssäker tillsyn  
– för vem?

Förändringsarbete: 

ARBETET MED en mer rättssäker tillsynspro-
cess tog extra fart under 2015 då MSB gav ut 
Tillsynshandboken och genomförde två in-
formationsdagar på Gårda brandstation med 
temat rättssäkerhet vid tillsyn. 

Vi på myndighetsavdelningen insåg då 
att vi behövde förändra och anpassa vårt 
tillsynsarbete i lite raskare takt än tidigare 
tidsplan, mot vad förvaltningslagen beskriver 
hur en myndighetsutövning ska utföras.

Förändringsarbetets utveckling
Mot bakgrund av detta så skapade vi, helt 
från grunden, ett arbetsmaterial i form av till-
synsmallar som man skulle klippa och klistra 
i efter utfört tillsynsbesök. Inte helt optimalt 
för handläggarna och för deras arbetsmiljö 
eller för de verksamhetsmål som gällde för 
2016. Men det kändes ändå rätt att successivt 
ta fram arbetsformer samt tillhörande doku-
ment enligt förvaltningslagens intentioner.

Det som för min del har varit en viktig 
aspekt i vårt förändringsarbete, är skyddet 
av den enskildes rättigheter mot den starkare 
myndigheten, i detta fall RSG. Det kanske är 
den största förändringen mot vårt tidigare ar-
betssätt att utföra tillsyn enligt LSO och LBE. 

Nu säkerställer vi en tillsynsprocess som 
är rättsligt förankrad genom tydlig kom-
munikation samt dokumentation genom en 
tjänsteanteckning. 

Vi tar inte något formellt beslut av even-
tuellt uppmärksammade brister, utan mer 
ett konstaterande av vårt platsbesök. Efter 
tre veckor tar vi det formella beslutet i varje 
ärende, detta kan falla ut i ett föreläggande 
eller om motparten hunnit vidtaga åtgärder 
för bristerna i tjänsteanteckningen, ett beslut 
om avslut av tillsynsärendet. Alla ärenden 
följs upp och avslutas med efterkontroll el-
ler genom inkommen handling som styrker 
att bristen blivit åtgärdad tillexempel genom 
fotodokumentation. 

Det här arbetssätt tar längre tid, ställer 
större krav administrativt och bidrar till att 
vi utför färre antalet tillsynsärenden på års-
basis än tidigare.

Intressanta avvägningar
Genom att vi alltid fattar beslut i våra till-
synsärenden så säkerställer vi den enskildes 
möjligheter att kunna överklaga vårt ställ-
ningstagande och att vi följer upp samt ak-
tivt avslutar alla tillsynsärenden så hanterar 

vi vår tillsynsutövning mer rättssäkert både 
för den enskilde samt för oss som myndighet, 
vilket känns högst tillfredställande.

Då myndighetsutövning mycket handlar 
om att vara korrekt, effektiv samt smidig så 
står vi inom MA inför en fortlöpande utma-
ning de närmaste åren, att anpassa vår verk-
samhet, medarbetare, handläggning och 
dokumentation därefter. 

Vi får i vårt rättssäkra arbete inte under-
skatta eller glömma själva platsbesöket eller 
kontakten med våra medborgare, att kunna 
skapa en förståelse varför det är viktigt att 
åtgärda en aktuell brist eller upprätthålla ett 
skäligt brandskydd, är lika viktigt som en 
rättssäker dokumentation.

Avvägningen mellan att vara en rättssäker 
men ändå effektiv myndighet, är en balans-
gång som ibland är svår men alltid bör beak-
tas. MA fortsätter att kvalitetssäkra tillsyns-
processen under 2017 och provar under två 
år framöver att arbeta med tre kompetens-
grupper. Grupperna består både av brandin-
spektörer och brandingenjörer. Dock ingen 
förändring mot brandstationerna avseende 
kontaktperson.

Kompetensgrupperna
Kompetensgrupperna utgår från vårt till-
synsbeting och varje grupp har tilldelats olika 

verksamhetsområden från betinget. Gruppen 
säkerställer sedan tillhörande checklistor, 
Råd & Anvisningar samt hur genomförandet 
och lagkrav mot aktuella verksamhetsområ-
de vid tillsyn, ska utföras och hanteras. En 
utvärdering av kompetensgrupperna kom-
mer att utföras under 2018–2019.

Stärker internt och externt
Min förhoppning med detta arbetssätt är att 
vi dels stärker oss internt genom samsyn på 
olika frågeställningar, men framför allt mot 
våra externa motparter, såsom kommunala 
och privata fastighetsägare, nyttjanderätts-

havare samt övriga. 
Jag tror och hoppas att detta även kan stär-

ka vårt varumärke som Myndighetsutövare 
samt som Räddningstjänst.

Jag vill verkligen tacka våra två jurister på 
RSG som varit involverade i arbetet för en 
rättssäker tillsynsprocess. Samt alla fantas-
tiskt och tålmodiga medarbetare på MA 

Det som för min del  
har varit en viktig aspekt  
i vårt förändringsarbete,  
är skyddet av den enskil-
des rättigheter mot den 
starkare myndigheten,  
i detta fall RSG.  

Min förhoppning med detta arbetssätt är 
att vi dels stärker oss internt genom sam-
syn på olika frågeställningar, men framför 
allt mot våra externa motparter, såsom 
kommunala och privata fastighets ägare,  
nyttjanderättshavare samt övriga.

– Peter Johansson, MA

NÅGRA GLADA MEDARBETARE PÅ MYNDIGHETSAVDELNINGEN: Stefan Loryd, Marcus Örnroth, Ida Pettersson, Markus Friberg, Josefin Hybring,  
Max Coxner, Patrik Midenborn och Peter Johansson.

TILLSYN
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Text Fredrik Dahlstedt

I MEDIA LÄSER VI OFTA om hot och våld mot 
utryckningspersonal, inklusive brandmän. 
Samtidigt som statistik från Arbetsmiljöver-
ket visar på få anmälda fall av hot och våld de 
senaste åren så kan upplevelsen hos den en-
skilde RSG-medarbetaren se annorlunda ut.

Orsaken kan vara ett allt tuffare samhälls-
klimat, som även påverkar RSG:s medarbe-
tare. Och då inte bara utryckande personal. 
Det drabbar medarbetare både på förebyg-
gandesidan och annan jourpersonal. 

Bakom statistiken
Att statistiken inte alltid speglar verkligheten 
kan också handla om att man som medar-
betare inte anmäler alla incidenter. Men de 
kan också bero på att RSG arbetar förebyg-
gande på bred front så att inte hot och våld-
situationer uppstår överhuvudtaget.

– Allting tyder på att trenden går mot 
grövre våld, säger Per-Anders ”P-A” Lind-
feldt. Han är insatsledare och kontaktperson 
mot Lundby brandstation, en av de stationer 
i förbundet vars personal oftast stöter på  
situationer som går under benämningen  

”social oro”. P-A är en av de operativt an-
ställda som arbetat mest med frågan, och har 
också utbildat många brandmän i hur de ska 
agera i pressade situationer.

Ronnie Liljeqvist, styrkeledare på Lundby 
station, delar P-A Lindfeldts tankar om hot-
fulla situationer:

– Vi jobbar med mental förberedelse, 
särskilt på stationer som vår där vi vistas 
mycket i utsatta miljöer. Vi är alla utbilda-
de i att arbeta med ett kommunikativt för-
hållningssätt. Det är bra, men jag tror det 
måste till mer om vi ska bryta den trend vi 
ser. För sju år sedan kunde vi absolut stöta 
på saker, men det var pojkstreck. Idag är 
våldsbenägenheten på en helt annan nivå:  
våldsspiralen har lett till att dödligt våld 
ofta blir utgången i kriminella konflikter.  
Ta bara exemplet med den åttaåriga pojken 
som dödades i en handgranatexplosion. Det 
är den verkligheten vi arbetar i nu, det är var-
dag för oss, säger Ronnie Liljeqvist.

Viktigt att läsa situationen
P-A Lindfeldts utbildning i kommunikativt 

På RSG arbetar man mycket med frågan om de fall 
av hot och våld som riktas mot den egna personalen. 

Ändå finns det aspekter som kan utvecklas vidare.

förhållningssätt har ett tydligt fokus på till-
mötesgående i möjligaste tänkbara mån.

– Vi jobbar med ett kommunikativt för-
hållningssätt till potentiella hotsituationer, 
säger P-A. 

– Det finns två sorters utgångslägen: det 
ena är en situation som riskerar att utvecklas 
till ett reellt hot för oss. I det fallet kan det 
röra sig om provokationer som riktas mot oss 
från ett gäng ungdomar. Sådana situationer 
kan vi ofta deskalera genom att inte låta oss 
provoceras, utan med lugn och säkerhet be-

Hot och våld

– För sju år sedan kunde vi 
absolut stöta på saker, men 
det var pojkstreck. Idag är 
våldsbenägenheten på en 
helt annan nivå: våldsspi-
ralen har lett till att dödligt 
våld ofta blir utgången i 
kriminella konflikter. 

VERKSAMHET

möta provokationerna. Det är en situation 
där det kommunikativa förhållningssättet 
är nyckeln. Den andra situationen är en av-
siktlig våldshandling mot oss. Det kan röra sig 
om bakhåll, falska larm för att lura oss till en 
plats där man kan anfalla oss med stenkast-
ning, och så vidare. Den situationen avhjälper 
vi inte lätt med bara ett kommunikativt för-
hållningssätt, utan i det läget måste vi istället 
undvika att hamna i farozonen, genom att i 
förväg förvissa oss om att vi vet vad vi ger oss 
in i. Det är viktigt att brandmannen känner 
sig trygg i den egna förmågan att avläsa situa-
tioner, och trygg i befälens ledarskap. Trygga 
brandmän är bra brandmän. Oro och stress 
kan göra att en situation eskalerar i onödan, 
säger P-A Lindfeldt. 

Inte bara brandmän
Också de anställda på RSG:s myndighets-
avdelning arbetar ibland i ett utsatt läge. Till 
skillnad från brandmännen kan tillsynsför-
rättare ibland vara själva ute på uppdrag. 

Peter Johansson är chef för enheten för 
brandskydd och tillsyn, där man har många 

anställda som arbetar i utsatta områden. Han 
ser att det finns vissa lärdomar att dra från 
hur insatsavdelningen arbetar.

– Att arbeta med ”kommunikativt för-
hållningssätt” tror jag vore värdefullt även 
för personal hos oss. Vi arbetar mycket för 
att vår personal ska vara trygg. Om vi har 
en indikering på att det är oroligt i ett visst 
område så kanske vi ser till att tillsynsförrät-
taren åker i sällskap av en kollega, eller av la-
get på närmaste brandstation. Vi har rutiner 
för att stämma av läget i vårt område, bland 
annat MSR (myndighets- och stabsresurs)-
funktionen som är väldigt viktig i den här 
frågan, säger Peter Johansson.

Ökad hotbild
Det är inte alltid den hårdare arbetsmiljön 
syns i statistiken. Något som delvis kan bero 
på att man som medarbetare vant sig vid ett 
tuffare vardag och därför inte anmäler, eller 
att man är osäker på vilka typer av incidenter 
som ska anmälas. 

– Vi ser en ökad hotbild i samhället. Där-
för jobbar vi också sedan lång tid tillbaka 

med frågan om social oro, pågående dödligt 
våld och terror, både lång- och kortsiktigt, be-
rättar Anders Ekberg, RSG:s räddningschef. 

– Vi samarbetar fortlöpande med polisen, 
sjukvården, kommunerna, länsstyrelsen och 
andra instanser. Jag sitter själv med i en na-
tionell grupp som jobbar med de här frågorna 
på uppdrag av inrikesministern. Där är både 
räddningstjänst, polis och sjukvård represen-
terade, säger Anders Ekberg.

– Det är viktigt att brand-
mannen känner sig trygg 
i den egna förmågan att 
avläsa situationer, och 
trygg i befälens ledarskap. 
Trygga brandmän är bra 
brandmän. Oro och stress 
kan göra att en situation 
eskalerar i onödan. 

ATT KÄNNA TRYGGHET i sin förmåga att hantera svåra situationer är viktigt både som brandman och tillsynsförrättare.

Lägesrapport:
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Mycket arbete pågår
Anders Ekberg påpekar att det pågår mycket 
arbete, både nationellt och regionalt, för att 
skaffa en så god förberedelse som möjligt 
inför situationer som till exempel pågåen-
de dödligt våld, eller terrorattentat. Man 
försöker också påverka lagstiftningen på 
området. 

– Det finns en regional grupp där RSG 
samarbetar med polisen och sjukvården i vår 
region, samt med Stockholms motsvarigheter.

Ekberg berättar också att frågan om att 
hantera hot och våld pågår på fler arbetsplat-
ser inom RSG än vad som får plats i den här 
artikeln.

– Långsiktigt arbetar vi med trygghets-
skapande lokalt arbete, exempelvis med Du 
behövs och Människan bakom uniformen. På 
det tekniska planet har vi under längre tid 
utrustat både personal och bilar med olika 
former av skyddsutrustning. Det är också 
vårt samarbete med polisen som resulterat 
i att vi jobbar med ett kommunikativt för-
hållningssätt; det föddes ur den samverkan.  
Vi har hela tiden bedrivit ett arbete för att 
vara i fas med vår omvärld, men visst står vi 
inför många nya utmaningar idag, inte minst 
med tanke på det terrorhot som finns om-
kring oss, säger Anders Ekberg.

– Vad gäller vårt interna arbete med social 
oro så har vi bland annat inför varje skiftbyte 
en telefonkonferens mellan våra centrala led-
ningsfunktioner och stationer, där man del-
ger varandra senaste nytt om hotbilder, säger 
Anders Ekberg. 

Anders vill även poängtera vikten av att 
anmäla alla tillbud.

– Det är viktigt att vi dokumenterar allt 
vår personal utsätts för, så att vi får en korrekt 
bild att bygga vår verklighet på, säger han. 

LISA-rapportering
Dokumentationen av LISA-rapporter sköts 
av personalenhetens Morgan Johansson. Han 
håller det inte för osannolikt att tillbuden kan 
vara fler än statistiken visar.

– Ett problem med sådana här händelser 
är att händelserna är väldigt subjektiva, och 
hoten kan vara subtila, berättar Morgan. Det 
kan göra att händelser inträffar som inte syns 
i vår statistik över hot och våld. Samtidigt 
är det oerhört viktigt att alla händelser blir 
rapporterade. Det kan finnas en frustration i 
de operativa leden om känslan är att uppfölj-
ningen uteblir efter att man gjort en rapport, 
men det är inte sant. Statistiken bidrar till 
vår verksamhetsplanering, men också till den 
större nationella lägesbilden, säger Morgan. 

Anders Ekberg påpekar att det är genom 
statistiken i LISA-systemet som RSG får en 
samlad bild av hur vår personals vardag ser 
ut. Han hoppas ingen drar sig för att anmäla 
tillbud i arbetet, för det är oerhört viktigt för 
att både RSG och nationella myndigheter ska 
kunna göra en realistisk samlad bedömning.

Och om man tvekar på om en händelse ska 
LISA-anmälas eller inte?

– Om tanken föresvävar en att en händelse 
ska LISA-anmälas, bör man nog följa den 
tanken, säger Anders Ekberg 

LISA

Lokalt informations-
system om arbetsskador 

samt tillbud

LISA är ett program som konstruerats 
för registrering och uppföljning av ar-
betsskador, tillbud och avvikelser inom 
företag och organisationer. 

I AFS 2001:1 om systematiskt arbets-
miljöarbete står det att arbetsgivaren 
är skyldig att utreda orsaker till ohälsa 
och olyckor (även mindre allvarliga) 
samt allvarliga tillbud i arbetet. 

Arbetsgivaren ska varje år göra en 
skriftlig sammanställning av olycksfall 
och allvarliga tillbud som inträffat i arbe-
tet. LISA-systemet gör denna hantering 
mer lättskött och effektiv

– Ett problem med så-
dana här händelser är att 
händelserna är väldigt 
subjektiva, och hoten kan 
vara subtila. Det kan göra 
att händelser inträffar som 
inte syns i vår statistik över 
hot och våld. 

Vår region är oerhört expansiv 
och det händer mycket. Det sker 
många byggprojekt och vår risk-

bild förändras hela tiden. 

UTVECKLING

Under 2017 genomför RSG ett utredningsuppdrag där tanken är att vi 
ska bli en mer lärande organisation, bättre på att samordna omvärlds

bevakning, förmågeutveckling, arbetsmiljö, utbildning, övning och 
erfarenhetsåterföring. Kristoffer Wahter kommer att genomföra utred

ningen, med stor delaktighet av RSG:s olika avdelningar.

Text Brandscoopet

        Lärande för effektiv  
och säker operativ insats

DELS KOMMER DET ATT FINNAS ett öppet fo-
rum där alla medarbetare har möjlighet att bi-
dra med synpunkter, det kommer även finnas 
en operativ referensgrupp och flera grupper 
med funktionssakkunniga involveras i utred-
ningen. De funktionssakkunniga får identi-
fiera utmaningar och komma med förslag på 
förbättring inom respektive funktionsområ-
de. De funktionssakkunniga ska även föreslå 
hur samordning mot andra funktioner bör gå 
till. En operativ referensgrupp med våra olika 
operativa yrkeskategorier kommer också att 
involveras i utredningen via workshops. För 
att få vetenskaplig förankring med lärdomar 
från forskningresultat kommer en aktör som 
bedriver forskning inom arbetsmiljöområdet 
att upphandlas och användas i utredningen.

Årligen genomför vi omkring 8 500 upp-
drag, vilket statistiskt sett innebär att vi 
åker på larm nästan en gång i timmen, dyg-
net runt, året runt, säger Kristoffer Wahter. 
Många av våra insatser går bra och vi uppnår 
det resultat vi vill. Dock så blir inte alla in-
satser lyckade, där vi varken når vår målsätt-
ning avseende resultat eller arbetsmiljömäs-
sigt. Men oavsett om insatserna går bra eller 
mindre bra så är vi inte tillräckligt duktiga på 
att ta vara på erfarenheter som kan vara alla 
till nytta. Utredning ska ge konkreta förslag 
på hur vi blir en mer lärande organisation.

Expansiv region
Vår region är oerhört expansiv och det hän-
der mycket. Det sker många byggprojekt och 
vår riskbild förändras hela tiden. Det är inte 
säkert att vi hänger med i förändringstakten 
och om vi har problem idag så kommer pro-
blemen troligtvis vara ännu större i framti-
den. Därför måste vi bli bättre på att hantera 
en föränderlig riskbild och kunna utveckla 
och kvalitetssäkra vår operativa förmåga 
utifrån det behov som uppstår. Det ska inte 
vara en överrakning för oss att det exem-
pelvis kommer nya drivmedel som innebär 
nya risker. Vår personal ska inte skadas eller 
förolyckas för att vi inte har hängt med i ut-
vecklingen. Därför är det viktigt att vi på ett 
tidigt stadium identifierar utvecklings- och 
utbildningsbehov så att vi kan genomföra 
räddningsinsatser på ett effektivt och säkert 
sätt. För att bedriva en produktiv förmåge-
utveckling behövs en god samordning inom 
RSG. Denna utredning ska ge även ge förslag 
på hur denna samordning ska gå till. 

Spännande uppdrag
Det är ett utredningsuppdrag med en hel del 
utmaningar, men det är samtidigt väldigt 
spännande och intressant att tillsammans 
med RSG:s medarbetare ta fram förslag som 
bidrar till vår utveckling 

Lärande för effektiv och 
säker operativ insats

Övergripande mål: RSG ska genomföra 
effektiva räddningsinsatser utan att våra 
medarbetare förolyckas eller skadas all-
varligt. Vår framstående kompetens er-
håller vi genom ständigt lärande och en 
stark säkerhetskultur.

Delmål: 1) Konkretisera hur RSG som 
organisation blir en mer lärande orga-
nisation som beaktar och hanterar en 
föränderlig riskbild samt tar till vara på 
erfarenheter från genomförda insatser 
där utfall blev såväl bra eller misslyckat 
    2) Lämna förslag på hur RSG som orga-
nisation kan bli bättre på att fatta beslut, 
samordna och följa upp beslut gällande 
styrning och integration mellan förmå-
geutveckling, arbetsmiljöfrågor, olycks-
utredning och analys samt utbildnings- 
och övningsverksamhet. Fokus ska ligga 
på att ansvar skall bygga på kunskap och 
mandat att utföra tilldelad uppgift.

Utredningsuppdrag: 
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Text Moa Hummelgård

DET VAR FÖR UNGEFÄR TVÅ ÅR SEDAN som 
förmågegruppen trafikolycka började resone-
ra kring att vi inte alltid följde instruktionen 
för ”Säkert arbete på väg”, och ställde sig frå-
gan: ska vi ha det så? Arbetet med att revidera 
instruktionen inleddes och gruppen genom-
förde en gedigen omvärldsbevakning vilken 
bland annat innefattade att prata med andra 
räddningstjänster runtom i landet men också 
nyckelaktörer som Trafikverket och MSB. 

De tragiska dödsolyckorna som under 
2016 drabbade våra kollegor ute i landet tyd-
liggjorde ytterligare för både förmågegrup-
pen och vår ledning vikten av att vi arbetar 
säkert där ute och att vi behöver ha en funge-
rande instruktion som vi följer. I arbetet med 
den nya instruktionen analyserades både 
ovan händelser och andra allvarliga olyckor 
och tillbud som inträffat när räddningstjänst 
arbetat på väg. 

Även om gruppen hade kommit en bra bit 
på vägen när olyckorna skedde innebar dessa 
en tydlig riktning från ledningen att det var 
full fart framåt som gällde i frågan. Ett beslut 
som fattades var att alla våra fordon skulle ha 
rätt utrusning för avspärrning med exempel-
vis farthinder och att fordonen skulle vara 
rätt uppmärkta vilket är ett uppdaterings-

arbete som nu sker kontinuerligt när fordon 
kommer in till verkstan. Vidare har det även 
tydliggjorts att en HE fyller funktionen att 
vara buffertfordon även om en VE är att fö-
redra om det är möjligt.  

Instruktionens framväxande
De viktigaste riskfaktorerna som identifie-
rades var räddningsarbetets uppstart, arbete 
utan fysiskt skydd samt den hastighet som 
passerande fordon tillåts ha. Kontentan av 
analys och omvärldsbevakningen gav en 
instruktion med fokus på att så snabbt som 
möjligt etablera buffertfordon så att arbetet 
kan ske med fysiskt skydd. 

Nackdelen är att styrkan inte kommer 
fram i samlad trupp vilket i sin tur medför 
att lagen nu behöver diskutera hur olyckans 
uppstart ska hanteras. Fördelen är däremot 
att vi snabbt säkrar arbetsplatsen vilket gör 
att vi efter det kan lägga fullt fokus på rädd-
ningsarbetet. En fråga som diskuterats är 
huruvida man ska åka en eller två personer i 
en enhet på larm. Tillslut landade samtalen 
i att ledningen tillsammans med de fackliga 
skyddsombuden beslutade att det är två per-
soner i de tunga enheterna som gäller vilket 
också är det som anges i instruktionen. 

Utbildnings och övningssåret 2017 inleddes med en 
konceptövning där den nya instruktionen ”Säkert arbete 

på väg” var i centrum. Särskilt fokus för denna övning 
var säkerhet, samverkan och handhavande av utrusning.

När instruktionen närmade sig att vara 
färdig under hösten 2016 började utbild-
ningsinsatserna på styrkeledarträffarna vil-
ket följdes av utbildningar på allt från mötes-
platsledning till lagen på ledningscentralen 
och styrkeledare på RiB. Precis lagom till att 
den nya instruktionen togs i drift i början av 
februari så hade konceptövningarna genom-
förts med våra lag på heltiden. Fortsatt under 
våren kommer även våra RiB-stationerna få 
ta del av detta under sina enhetsövningar. 

Förmågegruppen har haft möte och in-
formerat om det nya arbetssättet för våra 
grannar Borf, Särf, Alivar och Väst-Vi samt 
presenterat utbildningsmaterialet för repre-
sentanter från trafikverket, bärgare, väghål-
lare, Polis Göteborg, ambulans Göteborg och 
Kungsbacka, Vägassistans, Göteborg Radio 
med flera.

De viktigaste riskfaktorerna 
som identifierades var rädd-
ningsarbetets uppstart, ar-
bete utan fysiskt skydd samt 
den hastighet som passe-
rande fordon tillåts ha. 

SAMVERKAN

Övning med den nya  
instruktionen
Övningens upplägg planerades av förmå-
gegruppen med stöd av UÖE. Det var själv-
klart att den nya instruktionen skulle tas 
upp i övningen men gruppen ville gärna ta 
tillfället i akt att ge våra lag en möjlighet att 
öva med tunga fordon. Tanken var att alla 
våra stationer kan komma att larmas till en 
bussolycka och här behöver vi ge förutsätt-
ningar för medarbetarna att göra rätt ini-
tiala åtgärder oavsett vilken nivå i förmågan 
trafikolycka man larmas som. Inspiration 
till detta hade man hämtat från RäddSam-F  
där lagen genomförde en liknande övning 
med syftet att säkra ett tungt fordon innan 
räddningspersonal påbörjade livräddning.

För att ge möjlighet att fördjupa sig i in-
struktionen valdes inriktningen att inleda 
övningen i lektionssal med en kortare teo-
rigenomgång som följdes av en tabletopöv-
ning. Detta visade sig vara ett framgångsrikt 
upplägg som gav lagen tid till att fundera, 
diskutera och ställa frågor kring olika sce-
narier. Efter övningen har varje station fått 
var sin uppsättning av det magnetsspel som 
användes vid tabletopövningen. 

De lärdomar förmågegruppen trafikolycka 
tar med sig framåt från dessa övningar är in-

sikten om hur stort behov det finns att utbilda 
och öva på tunga fordon. Detta är någonting 
vi generellt är ganska osäkra på, vilket inte är 
konstigt med tanke på att vi övar det så lite, 
här behöver vi skapa förutsättningar för att 
vi ska bli säkrare på detta. 

Något väldigt positivt som sågs under öv-
ningarna var att lagen tog hjälp av varandra 
både när det gällde att man behövde extra 
händer men också gällande kompetens vilket 
vi tror är en framgångsfaktor vid hanteringen 
av dessa ovana och komplexa händelser. 

Ambulansens medverkan viktig
Till vår stora glädje medverkade ambulansen 
vid alla övningstillfällen utom två. Detta gav 
ambulansen möjlighet att få insyn i hur vi 
tänker gällande säkerhet på väg men också 
oss att göra övningen mer lik hur vi arbetar 
på skadeplats. Vi hoppas att detta är star-
ten på ett fortsatt samarbete kring övning. 
Vidare sänder vi ett stort tack till RSG-U 
som möjliggjorde att det fanns markörer på 
övningarna.

Under våren kommer vi att sammanfatta 
lärdomarna kring konceptövningen och läg-
ga ut material på Insidan. Samtidigt tar vi oss 
an nästa konceptövning med tema uppstart 
vid insats med värmepåverkade gasflaskor 

KONCEPTÖVNING. UÖE och Förmågegruppen trafikolycka har planerat övningen med fokus på säkerhet på väg.

TÄNK PÅ ...
Hjälp LC att larma rätt antal enheter,  
de kan t.ex. inte alla vägars hastigheter 
– det är ni som har lokalkännedomen! 

Använd utvärderingsfliken i händelse-
rapporten, instruktionen ska utvärderas 
och kommer att revideras vid behov. 

Är vi buffertfordon eller verktygslåda? 
Viktig fråga att ställa sig på vägen ut till 
olyckan. 

Var riskmedvetna – ställ er frågan om ni 
har skapat en säker arbetsplats. 

Glöm inte riskområdet kring bussen, kliv 
åt sidan när ni förbereder för att minska 
tiden ni befinner er där. 

En tydlig sektorindelning underlättar 
räddningsarbetet.

Det kan vara bra att göra en andra 
OBBO för att säkerställa att man inte 
missade någonting i första. 

Fundera om upplägget med tabletop 
kan användas på hemmastation. Mag-
netspelen går att använda till andra 
händelser än trafikolyckor.

”Säkert arbete 
     på väg”

Ny instruktion:
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Besök från  
världens hörn

Varje år får vi på RSG besök från flera räddningstjänster  
från andra länder. Dessa möten med andra syn och arbets
sätt är givande för alla inblandade och ökar våra kunskaper.  

Här nedan kan du läsa om några av de senaste besöken.

BESÖK

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Den 25 januari 
fick vi besök från 
Frankrike då perso

nal från Brigade des sapeurs- 
pompiers de Paris, BSPP, kom hit 
för att utbyta erfarenheter och ta 
del av hur vi genomför räddnings
insatser vid byggnadsbränder.

DAGEN INLEDDES på Karholmen där För-
mågegruppen Brand i byggnad, skärsläck-
arinstruktörer och personal från UÖE dis-
kuterade brandsläckning med våra franska 
gäster. Därefter förevisade Torslanda lag 3 
en släckinsats mot en brinnande byggnad. På 
eftermiddagen fortsatte besöket på Frölunda 
brandstation där bl.a. RSG:s koncept för Re-
nare arbetsplats förevisades.

Europas största räddningstjänst
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, 
(Paris brandkår) ansvarar för räddnings-
tjänsten i de tre departementen Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne och Hauts-de-seine och 

PERSONAL från Räddningstjänsten Storgöteborg tillsammans med våra franska besökare.

dess omgivning med ca 7 miljoner invånare. 
BSPP har ca 8 600 personal och är Europas 

största räddningstjänst.
BSPP genomför både räddningstjänst- och 

sjukvårdsuppdrag, 2015 genomförde BSPP 

närmare 460 000 uppdrag.

Uppdelade i 6 regementen
BSPP har 6 regementen med olika ansvar,  
här nedan kan du se hur de är uppdelade 

1  Regementets distrikt sträcker sig över 
nordöstra Paris och Seine-Saint-Denis 

departementet med ca: 2,2 miljoner in-
vånare. Regementet har 1808 brandmän 
och befäl fördelade på 23 brandstationer 
och genomförde 179 701 insatser år 2015.

2 Regementets distrikt sträcker sig 
över sydöstra Paris och Val-de-Marne 

departementet med ca: 2 miljoner invå-
nare. Regementet har 1600 brandmän 
och befäl fördelade på 24 brandstationer 
och genomförde 131 224 insatser år 2015.

3 Regementets distrikt sträcker sig 
över västra Paris och Hauts-de-seine 

departementet med ca: 2,8 miljoner in-
vånare. Regementet har 1802 brandmän 
och befäl fördelade på 25 brandstationer 
och genomförde 146 939 insatser år 2015.

4 Regementets  ca 870 brand-
män stödjer övriga regemen-

ten med specialinsatser såsom 
CBRN och farliga miljöer, insats 
med sökhundar, USAR, vattenliv-
räddning och vattendykning.

5 Regementet har ansvar för 
administration, teknik och 

logistik. Regementet har 2126 
anställda. 

6  Regementet har ansvar för 
utbildning och övning för alla 

brandmän och befäl inom Paris 
brandkår.

Den 6–7 december 
2016 fick RSG besök 
från Oslo Brann og 

Redningsetaten, OBRE. 

SYFTET MED OBRE:S BESÖK var att ta del av 
vår operativa förmågeutveckling, träffa våra 
förmågegrupper samt studera våra utbild-
nings- och övningsanläggningar.

OBRE jobbar också kontinuerligt med att 
utveckla sin operativa förmåga och har äm-
nesansvariga för nio olika områden: Rädd-
ningsteknik, Höjdräddning, Stegar/maskin-
stegar, Utryckningskörning, Tunnlar, Första 
hjälpen/D-HLR, Farliga ämnen – CBRNE, 
Räddningsdykning samt Rökdykning.

DESSA ÄMNESANSVARIGA från Norge fick träf-
fa våra förmågegrupper samt även personal 
från Utbildnings- och övningsenheten för att 
utbyta erfarenheter. OBRE:s besök var mycket 
givande – såväl för oss som våra gäster.

RSG har i dagsläget åtta förmågegrupper: 
Brand i byggnad, Skogsbrand, Brand i brand-
farlig vätska och gas, Trafikolycka, Farliga 
ämnen, Terräng, Tak och höjd samt Prehos-
pitalt akut omhändertagande 

Oslo Brann- og Redningsetaten

PERSONAL från både Oslo Brann og Redningsetaten och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Text Kristoffer Wahter
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För andra året i rad arrangerades 
BrandSM Innebandy i Göteborg. 
Spelplats var Prioritet Serneke 
arena och evenemanget fung
erade utan problem och det 
kom lovord från de andra lagen 
till arrangörsstaden Göteborg.

ATT KUNNA HA SPELPLATS, boende, mat och 
bankett på en och samma plats har visat sig 
vara ett vinnande koncept som underlättar 
för både spelare och vid planeringen. 

Mindre lyckat SM för hemmalaget
Totalt 11 lag ställde upp, dessa fördelades på 
två grupper, A och B, där de två främsta lagen 
gick till semifinal. 

I grupp A gick Jönköping fram som en 
ångvält och vann gruppen och fick med sig 
Farsta som 2:a. 

I grupp B gick Södertörnlagen Tyresö och 
Botkyrka vidare till semifinal. Hemmalaget 
Göteborg, som i de två senaste SM-slutspelen 
kommit 1:a och 2:a, åkte ut redan i gruppspe-
let vilket får ses som ett stort misslyckande.

Rafflande final
De två bästa lagen för dagen, Tyresö och 
Jönköping, vann sina semifinaler och stod 
sedan för en rafflande final där Jönköping 
efter 2 mål hade ett stabilt grepp om matchen.  
Tyresö gav sig dock inte och med 2 sena back-
mål så tog Tyresö matchen till förlängning. 

Väl där var det Tyresö som var närmast 
segern men Jönköpings duktiga målvakt höll 
laget kvar i matchen och det fick avgöras på 
straffar, där Jönköping till slut avgick med 
SM- guldet  /Jakob Söderberg

RIF
Brand-SM: 
Innebandy

PÅ BILDEN STÅENDE FRÅN VÄNSTER: Ronnie Liljeqvist, Carl Willny, Jonas Johansson, Erik Gaberud,  
Patrik Larsson, Pierre Söderström. Sittande: Linus Arnekvist, Robert Andersson, Dionisio Camacho, Jakob 
Söderberg, Stefan Ebrahimi

RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 

Pensionärer
Ingemar Carlsson Februari
Lars A Hansson Februari
Lennart Christensson Mars 
Lars-Ove Holmbom Mars
Roger Andersson Mars
Peter Olsson April 
Peter Engström Maj 
Bengt Andersson Maj 
Leif Blomé Maj
Håkan Blomst Maj

50-åringar
Bo Florell 10 april
Key Svensson 18 april
Dan Skyland 24 april
Susanne Hansson 29 april
Patrick Sonberger 2 maj
Christian Sandstedt 9 maj
Martin Lyrhem 11 maj
John-Erik Karlsson 11 maj
Ulrica Dahlgren 14 maj
Orvar Johansson 17 maj

Torbjörn Saetre 5 juni
Robert Frisk 7 juni
Ove Johansson 13 juni
Fredrik Larsson 17 juni
Anders Törnbrink 18 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

... med hälsningar från Stina, 
9 år, som hade haft en pys
selstund med RSG:s klister
märken.

Det kom ett brev... Vårt deltagande i 
West Pride 2017

NU STARTAR VI UPP ARBETET med vår medver-
kan på West Pride 2017. I år pågår evenemanget 
mellan 7 och 11 juni. 

HBTQ-personer och andra utsatta grup-
per upplever ofta diskriminering i vardagen.  
Genom att delta på West Pride visar vi att RSG 
står för grundläggande mänskliga rättigheter 
och rättigheten att inte bli diskriminerad. Vi 
vill vara en arbetsplats öppen för alla och som 
ger alla invånare likvärdig service. 

RSG deltar genom att vi hissar regnbågsflag-
gan på alla stationer och har personal på plats 
i regnbågsparken. Vi går också med i paraden 
lördagen den 10 juni, något som all personal 
har möjlighet att vara med på. 

Vill du engagera dig?
Du är välkommen att engagera dig som medar-
betare! Vi söker personal som ska representera 
RSG i Bältesspännarparken under vecka 23. 
Hör av dig till någon av oss i arbetsgruppen. 
Mer detaljerad information kommer längre 
fram på Insidan 

Per Hassling, Brigitte Callsen och Anna Lerén

ELEFANTKLISTERMÄRKENA ingår i RSG:s  
expomaterial och finns att beställa på  
Insidan. Klistermärkena togs fram för att på 
ett lekfullt sätt lära barnen vad de ska göra 
om det skulle börja brinna hemma hos dem. 
Elefanten visar de fyra viktiga budskapen: 
Rädda, Varna, Larma, Släck 

RIF 2017
SM Bordtennis, Sthlm 29 mars

SM skidor, Åre 4–5 april 

SM OCR, Sthlm 29 april 

SM Handboll, Gbg 20 April 

Katarinautbytet  

Hockeybockey, Gbg 6–8 april  

Vårruset, Gbg 8 maj 

Göteborgsvarvet, Gbg 20 maj

Thessalonikiresa, maj 

KM Frisbeegolf, maj 

KM Frisbeegolf, maj 

Crossfit SM, Visby 26 aug 

Orientering SM, Gbg sept 

Triathlon SM, Tjörn sept  

Cykel SM, Falun sept 

Golf SM, Uddevalla sept  

Terränglöpning SM, Sthlm okt 

Mjuktennis SM, Gbg nov 

Bowling KM, Gbg nov 

Badminton, Karlskrona nov 

SM Innebandy, Jönköping dec

Är du intresserad av att hänga på 
något arrangemang? Tveka inte att 
kolla på insidan efter RIF eller ring 
Erik om du har frågor 0704-41 56 77

Efterlysning: Goa pensionärer
INFÖR NORDISKA BRANDMÄSTERSKAPEN I GÖTEBORG 2018 kommer vi att behöva en go gäng 
funktionärer. Du som kan tänka dig att hjälpa till under de tre dagar spelen pågår hör gärna 
av dig till Bengt Bernhardtz på 0705-23 94 49 så sätter han upp dig på funktionärslistan.  
Sol, skratt och mat utlovas!  /Styrelsen
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INSATSAVDELNINGEN

En onsdag i december fick lag 3 på Lerums 
brandstation ett lite annorlunda uppdrag.

Text Daniel Svensmark

Annorlunda 
räddningsinsats I december genomfördes en 

samverkansövning på Aspe
näsgården i Lerum, avsikten 
med övningen var att pröva 
samverkan mellan deltagande 
kommuner och organisationer.

AKTÖRERNA I ÖVNINGEN VAR Härryda 
kommun, Mölndals kommun, Kungsbacka 
kommun, Lerums kommun och RSG. Öv-
ningen genomfördes under en heldag.

Målet för övningen var att samverka med 
andra aktörer med avsikt att utveckla för-
mågan till:

• informationsdelning
• samlade lägesbilder,  

lokalt och gemensamt
• kriskommunikation
• förmågan till gemensam  

beslutsfattning.

Ämnet som avhandlades under denna dag 
var höga vattenflöden (väldigt mycket vat-
ten) i deltagande kommuners geografiska 
områden, avsikten med övningsupplägget 
var att minska sårbarheten och öka förmå-
gan att aktörsgemensamt hantera samhälls-
störningar, vilket ligger i linje med riktlinjer 
från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), ”Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhälls-
störningar”. 

Denna övning var en första samman-
komst av denna art, utvecklingsarbetet 
bedrivs för att kunna skapa ett arbetssätt 
över kommungränserna för att hantera 
olyckor och följdkonsekvenser samt andra 
samhällsstörningar 

Thomas Andersson

Deltagare från RSG på övningen var: Per 
Nyqvist, Madelein Nilsson, Anna Dyne, 
Matilda Gustavsson, Bo M Andersson och 
Anders Ekberg.

– LC RINGDE MIG och frågade om vi kunde 
åka och kolla till en katt, den skulle enligt 
inringaren sitta fast under ett stenblock, be-
rättar styrkeledaren Daniel Svensmark.

Personalen på ledningscentralen hade va-
rit tydlig mot den som ringde in, att detta 
inte är något som ingår i vårt uppdrag som 
räddningstjänst. 

Oväntat värde
De visade sig dock att det inte var någon 
vanlig bondkatt som satt fast under ett stort 
stenblock – utan en raskatt av sorten Bengal. 
Kattens värde försvarade en fullvärdig räd-
dingsinsats.

– En hjullastare med grävmaskinist kom 
till platsen och lyftning/förflyttningsarbetet 
av de stenblock som låg över katten påbörja-
des, en insats som tog närmare två timmar. 

Efter ett lyckat arbete kunde katten över-
lämnas till sina lättade ägare 

Samverkans-
övning i Lerum

BRANDMÄNNEN FRÅN LAG 3 VAR: Patrick Gustavsson, Mikael Udéhn, Hans Svärdh och Stefan Borg.

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg

POSTTIDNING

B

1 • 2017


