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Anledning till stolthet
ATT DET HÄNDER MYCKET i vår 
omvärld som påverkar vår verk
samhet har nog inte undgått nå
gon, flera statliga utredningar 
kommer påverka oss de kom
mande åren och i våra medlems
kommuner förändras stadsbild
erna i takt med nya byggen, nya 
risker och nya utmaningar.

Extra roligt är det då att både 
RSG:s styrelse och ägarrepresen
tanterna är tydliga med att de 
förväntar sig att RSG även fort
sättningsvis ska jobba effektivt, 
ha ekonomi i balans samt för
måga att hantera nya uppkomna 
risker. 

Det innebär bland annat att vi 
kommer ha möjlighet att öka an
talet anställda inom både myn
dighetsområdet, vår operativa 
verksamhet samt bland vissa 
specialfunktioner. Det känns 
väldigt bra!

JAG TYCKER OCKSÅ det är bra 
att vi i ledningen, tillsammans 
med politiken, är överens om att 
vi skyndsamt ska utreda och be
döma nya risker såsom exempel
vis höga hus, infrastruktur un
der mark och nya energisystem. 
Det är mycket viktigt att se till 
att när vi väl ökar antalet an
ställda, så ska vi också uppnå 
önskad effekt. RSG:s lednings
grupp kommer under somma
ren och tidig höst att utarbeta en 
genomförandeplan hur ovan 
nämnda utmaningar ska hante
ras. Givetvis kommer vi att in
volvera såväl medarbetare som 
de fackliga organisationerna.

VI ANSTÄLLDA , tillsammans 
med politikerna inom RSG har 
under senare tid fattat ett flertal 
kloka beslut som är helt i linje 
med statsmaktens intentioner. 
Efter att ha erhållit en förhands
rapport om den statliga utred
ningen som benämns »En effek
tivare kommunal räddnings
tjänst«, som överlämnas till re
geringen den sista juni i år, kan 
jag konstatera vilken fördel vi 
har som disponerar en egen led
ningscentral för systemledning. 
Även vår pågående gränslösa 

operativa samverkan med de öv
riga fyra räddningstjänsterna 
inom Göteborgsregionen kom
mer på sikt att löna sig ur flera 
perspektiv – både avseende eko
nomi och flexibilitet men fram
förallt för den som är skade
drabbad. Statsmaktens intention 
är också att ställa högre krav på 
kommunerna att identifiera ris
ker och på vilket sätt dessa ska 
hanteras konkret operativt med 
tillhörande förmåga. 

MSB KOMMER SANNOLIKT dess
utom att bemyndigas och för
stärkas med föreskriftsrätt över 
den kommunala räddningstjäns
ten inom vissa delområden,  
såsom inom den förebyggande 
verksamheten för att bland annat 
uppnå en likformig rättssäker 
tillsynsprocess. Även inom detta 
område är min bedömning att de 
åtgärder och utveckling som  
genomförts och pågår vid vår 
Myndighetsavdelning är helt rätt.

JAG TYCKER ATT DET FINNS an
ledning för oss alla, oavsett var 
vi befinner oss inom det mång
facetterade RSG, att vara stolta 
över att vi vågar ta oss an utma
ningar och möta en allt mer krä
vande och ifrågasättande om
värld. Det är alltid bättre att vi 
själva har initiativet och vidtar 
åtgärder än att bli påtvingad 
från annan myndighet.

SOMMAREN 2018 kommer dock 
personalmässigt att bli mycket 

» Det är alltid 
bättre att vi 
själva har initi-
ativet och vid-
tar åtgärder än 
att bli påtving-
ad från annan 
myndighet. «
Lars Klevensparr

ansträngd inom vår operativa 
verksamhet, trots att vi vidtar en 
mängd olika åtgärder. Det är en 
klen tröst, men min bild är att 
hela räddningstjänstsverige har 
likartade personalförsörjnings
problem. Vi kommer direkt efter 
sommaren att påbörja ett parts
gemensamt arbete inför verk
samhetsåret 2019. 

AVSLUTNINGSVIS vill jag tacka 
Er alla för ett mycket gott verk
samhetsresultat 2017.

Att vi ibland inte når ett per
fekt resultat eller att vi fattar ett 
felaktigt beslut förtar inte det 
sammanlagda goda resultatet. 

Jag är oerhört stolt och tack
sam över att få leda Räddnings
tjänstförbundet Storgöteborg 
tillsammans med Er och anta 
kommande utmaningar!

Jag önskar er allihop en härlig 
sommar och en avkopplande se
mester 

Lars Klevensparr
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EXEMPEL PÅ FRÅGOR som ut
redningen ska fokusera på: 

• Är vår arbetstidsförläggning 
optimal med hänsyn till resurs
behov vid olika typinsatser?

• Tar vi tillvara våra operativa 
insatsresurser som det kan 
förväntas av oss? 

• Utifrån ett arbetstidsperspek
tiv, hur ser behovet ut och hur 
kan man skapa möjligheter 
till kompetensutveckling och 
övning?

– Detta och en del annat vill vi 
nu utreda och syftet är att från 
ett verksamhetsperspektiv åstad
komma förslag på förbättringar 
som i förlängningen gynnar vår 
gemensamma verksamhet. Ut
redningen kommer att pågå un
der 2018 och troligen också un
der 2019 och självklart med 
möjlighet till insyn och delta
gande på olika sätt, säger HR
chef Mona Axelsson.

Olika arbetsgrupper
Utredningen leds av HRchef 
Mona Axelsson. Per Andersson 
är utredningssekreterare i 
projektet och sköter dokumen
tation, sammanställningar m.m.  
men ska även vara en hjälpmotor 
i det löpande arbetet. Under vå
ren kommer Per att boka in per
sonliga möten med stations
chefer och andra nyckel personer 
i organisationen. Dels för att hit
ta kontaktvägar för det fortsatta 
arbetet men även för att ge nöd
vändig inblick i vår organisation 
och förståelse för vårt sätt att 
hantera vårt uppdrag. Olika ar
betsgrupper kommer att bildas 
efterhand för att få så många 
perspektiv i arbetet som möjligt.

– Jag hoppas att detta blir bra 
tillfällen för konstruktiv dialog. 
Det finns ingen dold agenda och 
vi önskar också en öppen och 
prestigelös diskussion. Vi strä
var ju alla ytterst efter en god 
arbetsmiljö och nöjda medar
betare, säger Mona Axelsson 

Utredning av arbets-
tidens förläggning Med verksamhetens och  

invånarnas bästa i fokus

1978 BÖRJADE JAG ARBETA på 
Brandkåren i Alingsås som 
brand  man/ambulanssjukvårdare. 
Jag har haft världens bästa jobb 
men stora förändringar av yrket 
i slutet av åttiotalet gjorde att jag 
tröttnade och funderade på att 
helt byta yrke. Brandingenjörs
utbildningen blev istället steget 
vidare till en fortsatt karriär 
inom räddningstjänsten. 

Efter vidareutbildning har jag 
arbetat i Karlstad, som Avdel
ningschef för insatsavdelningen 
i Lerum som Räddningschef och 
i Alingsås som Räddningschef/
Förbundschef och senast som 
Förbundschef i NÄRF.

Arbetsmiljön i fokus
Utifrån mina egna erfarenheter 
som brandman och de föränd
ringar som skedde i verksam
heten på åttiotalet, så har jag 
hela mitt yrkesliv som chef 
brunnit för att förbättra och ut
veckla för insatspersonalen och 
deras arbetsmiljö. Ett arbete 

En utredning har påbörjats kring arbetstidens förläggning för 
den händelsestyrda verksamheten. Frågan om arbetstidens 
förläggning har varit aktuell under en längre tid och har disku-
terats vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang.

Per Andersson är utredningssekreterare för utredningen.  
Han hoppas på en öppen och konstruktiv dialog, där  
verksamhetens och invånarnas bästa får vara i fokus.

inom räddningstjänsten, som i 
grunden är spännande och in
tressant och som kräver skärpa 
och kompetens, kan bli en åter
vändsgränd om inte möjligheter 
till stimulerande arbetsuppgif
ter och tid för kompetensutveck
ling kan skapas inom ramen för 
den schemalagda arbetstiden.

Spännande skede
Jag blev glad när tillfälle gavs att 
delta i RSG:s utredningsarbete 
om arbetstidens förläggning för 
den händelsestyrda verksam
heten. Jag kommer att vara ut
redningssekreterare och hoppas 
kunna bidra med mina erfaren
heter i ett spännande utveck
lingsskede i RSG. Personalens 
synpunkter och engagemang är 
dock det viktigaste för att utred
ningen ska kunna leverera ett 
vettigt beslutsunderlag.

Jag hoppas på en öppen och 
konstruktiv dialog, där verk
samhetens och invånarnas bästa 
får vara i fokus 

»Vi strävar ju 
alla ytterst efter 
en god arbets-
miljö och nöjda 
medarbetare. «

»Hela mitt  
yrkesliv som 
chef har jag 
brunnit för att 
förbättra och 
utveckla för in- 
satspersonalen 
och deras  
arbetsmiljö. «

Mona Axelsson om ut - 
redningen om arbets-  
tidens förläggning.

Per Andersson om sin  
roll i utredningen om  
arbetstidens förläggning. 
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DET VAR FÖRVÄNTANSFULLA 
åttondeklassare som bjudits in 
till Lundby brandstation för att 
under en förmiddag få träffa 
representanter från Polis, Am
bulans och Räddningstjänst. 
Ungdomarna och pedagogerna 
har hämtats av Kollektivtrafiken 
vid sin skola i Biskopsgården. 

På Lundby brandstation har 
ungdomarna sedan delats in i tre 
grupper och fått gå runt och 
träffa två poliser, två personer 
från ambulansen och två från 
räddningstjänsten. Förmidda
gen avslutas med återsamling för 
gemensam avfärd till ungdo
marnas skola, för att tillsam
mans äta lunch. Då har även det 
utryckande laget på Lundby 
brandstation varit med.

Vet hur snacket går
Under förmiddagarna har elev
erna fått möjlighet att ställa frå
gor och vara med i olika övningar. 
I mötet med Räddningstjänsten 
Storgöteborg har brandmännen 
Modi Ibrahim och Benny Rehn
lund pratat om räddningstjäns
tens verksamhet.

– Både Modi och jag är upp
vuxna i Biskopsgården, vi vet 
hur snacket går och hur lätt det 
är att få fel bild av vad vi gör och 
står för. I mötet med ungdomarna 
har vi en möjlighet att förklara 
hur vi arbetar och skapa en ömse
sidig förståelse. Det är lätt att de 
bara ser en uniform som står 
framför dem och att de glömmer 
av att det finns en person där 
bakom. Vi pratar också om kon

PARK: ett nytt sätt att mötas 
I mitten av mars genomfördes pilot projektet PARK på  
Lundby brandstation. Syftet har varit att stärka relationen 
med ungdomar i Biskopsgården. 

OM PARK. Under en vecka utbildades fyra skolor 
från Biskopsgården. Idén med PARK är hämtad 
från Botkyrka kommun. Syftet är att på relativt 
enkelt sätt skapa relationer med ungdomar.

»Vi vet hur snacket går och hur lätt det är att få fel bild 
av vad vi gör och står för. I mötet med ungdomarna har 
vi en möjlighet att förklara hur vi arbetar och skapa en 
ömsesidig förståelse.« Benny Rehnlund om PARK.

MIKAEL OCH CHRISTIAN  
från ambulansen plåstrar  
om en av PARK-deltagarna.

sekvenser och hur fel det kan bli 
om vi inte kommer fram till 
olycksplatsen för att hjälpa,  
säger Benny Rehnlund.

Pilotprojekt
Projektet PARK är ett pilot
projekt som nu ska utvärderas 
för att eventuellt kunna genom
föras på andra platser inom RSG. 

– Detta är ett bra sätt att skapa 
kontakter och arbeta förebyg
gande, den här veckan har varit 
väldigt uppskattad av alla inblan
dade, både bland ungdomar och 
vuxna, säger Thomas Olsson, 
stationssamordnare på Lundby 
brandstation 

BENNY REHNLUND pratar om hur viktigt det är att minska antalet falsklarm.
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Att vara beredd på det 
som inte får hända

MÄNNISKORS liv och hälsa be
höver räddas även nästa gång 
någon utför dessa fruktansvärda 
handlingar och där det kommer 
att finnas förväntningar på Polis, 
Räddningstjänst och Ambulans
sjukvård. Kaotiska förutsätt
ningar behöver hanteras och hela 
samhället blir hårt prövat. Allt 
detta behöver förberedas, övas 
och utbildas i och där vi ändå får 
hoppas att störst resurser i fram
tiden ska läggas på preventiva åt
gärder för att förhindra och mot
verka detta meningslösa våld.

Det polisen redan insett
Under de inledande övningarna 
kring PDV (pågående dödligt 
våld i publik miljö) som genom
förts mellan Ambulanssjukvård, 
RSG och Polis, har stor kraft  
ägnats åt mental förberedelse. 
Att få ambulanssjukvårdare och 
brandmän att förstå att de kom
mer bli en del av det som polisen 
redan insett. En mental resa för 
varje individ med avsikt att visa 
på styrkan i respektive organisa
tion och hur man tillsammans 
genom att nyttja varandras er
farenheter och förmågor kan 
göra stor skillnad för de som be
höver vår hjälp. 

Stora resurser har investerats 
i utbildningsdagen på Färjenäs 
och Karholmen och nu har hälf
ten av RSG:s operativa personal 
fått öva ihop med Ambulans och 
polis. Tillsammans med Ambu
lanssjukvården har RSG tränats 
i omhändertagandet och trans
porterandet av skadade män
niskor från ett utsatt läge till en 
säker miljö vid en händelse som 
helt avvikit från det normala. 
Prioriteringar och snabba beslut 

» Genom att ha tänkt tanken och motvilligt accepterat 
att det här kan jag ställas inför, har mängder av känslor 
tagit fart där jag mer eller mindre har tvingats inse vilka 
svårigheter en avsiktlig händelse med flertalet döda 
skulle innebära för mig och i min yrkesroll.

Det kan vara svårt att förstå vad som ligger bakom och 
vad någon vill uppnå med handlingar som den på 
Drottninggatan i Stockholm eller på Kronans skola i 
Trollhättan. Det kan verka hopplöst men jag har insett 
att det som kan stärka mig och det jag inledningsvis 
kan göra, är att tänka tanken – detta kan hända igen.«

har varit en del av den extremt 
höga belastning som personalen 
ställts inför i en situation som 
varit svår att förstå och där be
grepp som »självorganisering« i 
en »tillräckligt säker miljö« har 
varit det som fått råda.

Om inte vi gör jobbet 
vem ska då göra det?
Dagen som helhet syftar till att 
komma så nära verkligheten 
som möjligt och då helst gå hand 
i hand med den nationella väg
ledning som nu är framtagen av 
Polis, Socialstyrelsen och MSB. 
Förhoppningen är att var och en 
ska hitta arbetssätt, metoder, 
nycklar och därigenom en tilltro 
till sin egna förmåga i en kom
mande situation. Alla deltagare 
har varit positiva till övningsfor
men och dagen som helhet, där 

»Den mentala 
processen för 
var och en har 
kommit i gång 
där man fått 
börja göra upp 
med sig själv 
kring frågan –  
om inte jag gör 
jobbet, vem ska 
då göra det? «
P-A Lindfeldt om vad  
övningen sätter igång  
hos deltagarna.

man känt sig påverkade kring 
ett ämne som berör. Tacksam
heten är stor över att få öva 
storskaligt med Ambulans 
och där erfarenheterna från 
övningarna pekar på ett stort 
behov av fortsatt samövning.

Den mentala processen för 
var och en har kommit i gång 
där man fått börja göra upp 
med sig själv kring frågan – 
om inte jag gör jobbet, vem 
ska då göra det?

Tuffa ställningstaganden 
där vi måste få tid på oss i att 
förstå. Förstå oss själva, vår roll 
i att hantera en masskadesitu
ation där det fortfarande kan 
finns ett pågående yttre hot.

Väl mött
Till hösten är tanken att öva 
resterande personal i förbun
det. Där lovar vi att vi ska göra 
allt vi kan för att skapa lik
nande villkor för er och där vi 
hoppas kunna se fram emot 
riktigt bra dagar tillsammans. 
Väl mött alla i det!

Sist men inte minst – det är 
många som med stort engage
mang har varit med och ska
pat förutsättningar för rädd
ningstjänst och ambulans att 
kunna öva och förbereda sig 
för den här typen av händelse. 
Den här övningen hade dock 
aldrig blivit vad den är, om 
inte för eleverna från Berna
dotte och instruktörerna från 
polisen. Ett stort tack för er 
enormt proffsiga insats! 

ÖVNINGSLEDNINGEN  

GENOM INSATSLEDARE  

P-A LINDFELDT
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FÖR ATT UNDERSÖKA om det 
fanns förbättringsmöjligheter 
och om instruktionen och larm
planen fungerade som tänkt 
även i praktiken beslutades att en 
uppföljning skulle genomföras.

Uppföljningen, som pågick 
mellan september 2017 till feb
ruari 2018, innebar att vid trafik
olyckor skulle räddningsledaren 
fylla i en utvärderingsflik i hän
delse av att någon avvikelse hade 
uppstått under insatsen. Detta 
kunde gälla vid utlarmning, 
uppställning på skadeplats, for
donsval eller om det hade upp
stått något övrigt. Vidare skulle 
räddningsledaren även ta ett 
foto från skadeplatsen och bifoga 
till händelserapporten.

Genom en arbetsgrupp bestå
ende av främst Andreas Nord
blom och Mikael Hagberg så 
granskades och analyserades to
talt 468 händelserapporter samt 
samtliga foton som bifogats till 

För att öka säkerheten för RSG:s personal i sam band med 
trafikolyckor och arbete på väg, infördes under våren 2017 
»Instruktion för säkert arbete på väg.« Samtidigt reviderades 
»Larmplan 23». Förmågegruppen Trafikolyckor var ansvari-
ga för införandet, vilket innebar en stor utbildningsinsats av 
RSG:s operativa styrkor och LC-personal.

händelserapporterna. Dessa  
delades även in utifrån vilken 
vägtyp som olyckan skett på –    
raksträcka, tunnel, kurva m.m. 
Vissa av de utvärderingsflikar 
som kom in ansågs behöva han
teras brådskande och skickades 
då till berörd chef, medan vissa 
av utvärderingsflikarna behand
las efter sammanställning av 
projektrapport. Totalt inkom ett 
fyrtiotal utvärderingsflikar.

Resultat
Arbetsgruppens generella be
dömning efter genomgångna 
rapporter vittnar om att RSG 
har hög riskmedvetenhet och ar
betar på ett professionellt sätt för 
att reducera identifierade risker.

Säkert arbete på väg
Många händelserapporter be
skriver en bra samverkan med 
andra organisationer, där en er
farenhet är att polis och ambu

UPPFÖLJNING AV 
»SÄKERT ARBETE PÅ VÄG«  

OCH »LARMPLAN 23«

för ett  
tryggare  

arbete
»RSG har hög 
riskmedvetenhet 
och arbetar på 
ett professionellt 
sätt för att redu-
cera identifiera-
de risker. «
Arbetsgruppens generella 
bedömning efter genom-
gångna rapporter. 

JONAS OLSSON 

BRANDINGENJÖR
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lans oftare kan återfinns i skydd 
av våra fordon i uppställnings
zonen. Något som dock har lyfts 
upp är att det ibland tagit lång tid 
för bärgare att komma till platsen. 
Ett samarbete pågår mellan RSG, 
Trafikverket och Polisen för att 
försöka finna en smidigare lös
ning på denna fråga.

Vid en olycka kan det vara 
smart att stänga av vägen helt, 
både vid framkomst och vid läm
nande. Om trafiken ska släppas 
på genom olycksplatsen, undvik 
om möjligt att göra detta genom 
mittfilen. Sträva efter att samla 
skadade fordon på en sida. 

Vid vissa händelser har trafi
k anter trängt sig fram genom 
olycksplatsen, trots utplacerade 
tält med texten olycka. En god 
idé har inkommit gällande test 
av utdragbara avspärrningsband 
som förmågegruppen trafik un

dersöker. Vanliga avspärrnings
band har också varit till fördel 
för att förtydliga för trafikanter 
vart de inte får köra.

Larmplan 23
En skillnad mot tidigare larm
plan är antalet buffertfordon 
som larmas ut. Numera larmas 
två buffertfordon om hastighets
begränsningen är 60 km/h eller 
mer, annars ett. Detta får till 
följd att styrkan ibland delas upp 
i olika fordon och inte kommer 
fram samlat i samma fordon. 

Några utvärderingsflikar har 
betonat fördelarna med att kom
ma fram samlat, t.ex. att en liv
räddande insats kan genomföras 
mer effektivt på kortare tid än 
om resterade delar av styrkan 
ska inväntas. Ingen utvärde
ringsflik har dock beskrivit att 
tredje man blivit lid ande pga att 

vi kommer fram delat. Ytterst 
handlar detta om RSG:s perso
nals arbetsmiljö och att minska 
riskerna på skadeplatsen för 
dem som arbetar där. 

En annan fråga som kommit 
upp är möjligheten för rädd
ningsledaren att anpassa mäng
den buffertfordon utifrån den 
aktuella situationen. Efter ge
nomförd riskbedömning på plats 
har RL självklart mandat att 
vända eller begära fler resurser, 
t.ex. buffertfordon.

Utvecklingsområden 
Ytterligare några erfarenheter 
från analysen som behöver be
aktas är följande:

Närskydd: vid vissa händelser 
har RE placerats »förbi« olyckan. 
Om möjligt bör man placera sig 
innan olyckan för att skapa sig 
ett närskydd.

Under framfärd mot en 
trafikolycka i november 
2017 åkte Torslanda med 
RE och VE medans ytter- 
 ligare ett buffertfordon  
var larmat från Lundby. 
Vid tidpunkten var det 
dålig sikt och dåligt väg - 
lag på grund av snöfall. 

Direkt efter att enheterna 
kommit fram till olycks-
platsen kommer en skåpbil, 
som inte hinner få stopp, 
och kör in i bakänden på 
vattenenheten. Samtliga 
klarade sig oskadda men 
händelsen visar på vikten 
att arbeta bakom skydd. 
   – Det vi lärde oss var  
att sträva efter att vid 
etablering av olycksplats-
en, vara samlade och jobba 
i skydd och exponera oss 
utan skydd absolut minsta 
möjliga tid. Avväga vid 
dåligt väglag vad som 
absolut krävs för att säkra 
platsen, kommenterar  
Ulf Karlsson, StL.

Fri rygg: Arbeta aldrig 
med ryggen mot olyckan 
utan ett fysiskt skydd. Detta 
har noterats i några fall och 
innebär naturligtvis risker i 
händelse av ouppmärksam
ma trafikanter.

Fortsatt arbete
Arbete pågår med samman
ställning av en rapport över 
uppföljningen. I denna rap
port kommer det analyseras 
om det föreligger behov av 
förändringar i Instruktion 
för säkert arbete på väg och 
LP23 samt ges förslag på  
sådana förändringar 

JONAS OLSSON 

BRANDINGENJÖR

»Numera larmas 
två buffertfordon 
om hastighets-
begränsningen  
är 60 km/h eller 
mer, annars ett.
Detta får till följd 
att styrkan ibland 
delas upp i olika 
fordon och inte 
kommer fram 
samlat i samma 
fordon. «
Ur Larmplan 23 efter de nya 
revideringarna.

SAMVERKAN MELLAN RÄDDNINGSTJÄNST OCH SJUKVÅRD, med ambulansen placerad inne i 
uppställningszonen.

FORDONSUPPSTÄLLNINGEN. I brist på foto över gick det 
bra att åskådliggöra uppställningen med en magnettavla.
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DET VAR ETT FLERTAL PROBLEM 

som konstaterades vid den ur
sprungliga tillsynen, bl.a. sakna
de de flesta lägenheterna två av 
varandra oberoende utrymnings
vägar. Det fanns en så kallad list-
stege monterad på utsidan av hu
set, men RSG ansåg inte att den 
var tillräckligt trygg för utrym
ning. RSG gjorde bedömningen 
att inte alla människor klarar av 
att ta sig ner på ett tryggt och sä
kert sätt via liststegen och ansåg 
därmed att bostadsrättsfören
ingen inte hade levt upp till kra
vet på att ha ett skäligt brand
skydd enligt reglerna i lagen om 
skydd mot olyckor (LSO). RSG 
förelade bostadsrättsföreningen 
att vidta en rad brandskydds
höjande åtgärder. För att åtgärda 
den allvarligaste bristen, avsak
naden av en andra utrymnings
väg, beslutade RSG att den otill
räckliga liststegen skulle ersättas 
med en utvändig trappa. 

Föreningen överklagade
Bostadsrättsföreningen överkla
gade beslutet avseende den ut

vändiga trappan till länsstyrel
sen, som prövade ärendet och 
upphävde RSG:s beslut. RSG 
överklagade länsstyrelsens beslut 
till förvaltningsrätten och moti
verade sitt beslut mer utförligt. 
Förvaltningsrätten gav RSG rätt. 
Bostadsrättsföreningen överkla
gande därefter förvaltningsrät
tens dom till kammarrätten. 

I kammarrätten skedde en 
omfattande skriftväxling mellan 
parterna och kammarrätten höll 
på begäran av bostadsrättsför
eningen även så kallad syn på 
plats, dvs parterna och kammar
rätten besökte platsen och titta
de på byggnaden och liststegen. 

Bostadsrättsföreningen hade 
kompletterat med att de, i stället 
för liststegen, skulle montera en 
fast fasadstege med ryggskydd 
och vidta flera kompletterande 
tekniska brandskyddsåtgärder i 
trapphuset. Kammarrätten in
hämtade också ett yttrande från 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, och begärde 
att MSB särskilt skulle uttala sig 
om hur myndigheten bedömer 

Vägledande tillsynsfall
utrymning via liststege för aktuell 
fastighet och även de åtgärder 
som bostadsrättsföreningen velat 
vidta för att förstärka brandskyd
det i stället för en utvändig trappa. 

MSB skrev i sitt yttrande att 
man inte anser att en fast mon
terad stege som alternativ ut
rymningsväg lever upp till nivån 
på skäligt brandskydd enligt 
LSO, MSB konstaterar: »Det är 
trappor som är, och alltid har va
rit, den vedertagna lösningen för 
vertikal utrymning.« MSB ansåg 
inte heller att bostadsrättsfören
ingen hade visat att deras förslag 
på lösning genom ett förbättrat 
trapphus gjorde att trapphuset 
kunde utgöra den enda utrym
ningsvägen. 

Kammarrätten skriver i domen: 
»En utvändig trappa av det slag 
som föreläggande avser ger de 
boende i fastigheten en säker ut
rymningsväg, vilket inte listste
gen – även med de förändringar 
som föreningen föreslagit – ger.« 
Kammarrätten ansåg att RSG 
hade haft fog för sitt föreläggande 
och avslog överklagandet. 

Kan bli vägledande
Bostadsrättsföreningen har nu 
överklagat kammarrättens dom 
till Högsta Förvaltningsdom
stolen (HFD). Alla överklagan
den tas inte upp till prövning i 
högsta instans utan bara de som 
får prövningstillstånd. Besked 
om prövningstillstånd lämnas 
inom ca 4–6 månader och med

2014 genomförde RSG tillsyn på ett flerbostadshus i Linné-
staden. Tillsynen ledde till ett föreläggande om att vidta en  
rad brandskyddshöjande åtgärder. Bostadsrättsföreningen  
över klagade, vilket nu har lett till en dom i kammarrätten.  
Fallet kan bli vägledande.

ges bara om avgörandet kan få 
betydelse som prejudikat. Det är 
alltså inte säkert att en prövning 
kommer ske i högsta instans.

– För oss på RSG är det viktigt 
att alla människor ska kunna ut
rymma tryggt och säkert. I det 
här fallet ansåg vi att den andra 
utrymningsvägen inte höll det 
kravet och kvalitén som man 
kan förvänta sig. I kammarrät
tens dom står det att bostads
rättsföreningen ska uppföra en 
utvändig utrymningstrappa. 
Trappan ska vara trygg och säker 
för alla personkategorier att ut
rymma i, säger Stefan Loryd 
brandinspektör. 

Ärendet är viktigt eftersom 
frågan inte tidigare har prövats 
av svensk domstol. Det handlar 
om vilken nivå på brandskydd 
som är skälig när det gäller al
ternativ utrymningsväg i flerbo
stadshus och då räddningstjäns
ten inte har möjlighet att bistå 
med sin stegutrustning. 

– Det här är ett bra exempel på 
vår nya rättssäkra arbetsprocess, 
säger Stefan. Vår arbetsgrupp 
som har bestått av Brandingenjör 
Miranda Larsson, Marie Calden
 by och mig. Det är våra olika 
kompetenser som har bidragit 
till att vi på ett bra sätt kunnat 
hantera överklagandet och att vi 
får en dom på vad som är ett skä
ligt brandskydd i sådana här fall. 
Vi kan också dela med oss av 
våra erfarenheter både inom 
RSG men även till andra rädd

»En utvändig trappa 
av det slag som före-
läggande avser ger 
de boende i fastig-
heten en säker ut-
rymningsväg, vilket 
inte liststegen – även 
med de förändringar 
som föreningen  
föreslagit – ger. «
Utdrag ur Kammarrättens dom.  
På bild: Marie Caldenby.

ningstjänster i Sverige som, om do
men vinner laga kraft, genom att 
HFD nekar prövningstillstånd eller 
avslår överklagandet, kan använda 
den för att få vägledning vid likan
de utrymningsproblematik i äldre 
fastigheter, avslutar Stefan Loryd. 

MARIE CALDENBY 

FÖRBUNDSJURIST

OTILLRÄCKLIG. RSG anser inte 
att liststegen är tillräckig som 
en alternativ utrymningsväg.
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9 690
Så många följer 
oss på Facebook 
– och antalet 
ökar stadigt. Ju 
fler följare vi får, 
desto större blir 
genomslaget när 
vi går ut med vik-
tig information. 

Filmen om vik-
ten av att ha 
en fungerande 
brandvarnare 
har visats 9 200 
gånger. Filmen 
om svaga isar har 
visats hela 29 000 
gånger. 

Tack vare alla som 
hjälper oss att dela 
inläggen, många 
av er som arbetar 
på RSG, så når vi 
verkligen ut!

» En liten hälsning från Färjenäs 
där vi har haft utbildning för sex 
nya småbåts instruktörer. Dessa 
ska i sin tur kunna utbilda på 
sina respektive stationer. «
Marcus Börjesson
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DET FINNS EN RAD SYFTEN med 
att samordna det förebyggande 
och det förberedande arbetet 
som ryms inom verksamhets
området Sociala risker. 

– Genom att formulera en 
strategi och ta ut riktningen för 
förbundet i dessa frågor skapar 
vi en stabilitet som vi i nuläget 
saknar, säger Pernilla Alsterlind 
som tagit fram strategin i sam
arbete med flera personer inom 
förbundet. 

Hotbilden i Sverige påverkas 
av en alltmer orolig omvärld 
med ökande sociala spänningar 
och de anlagda bränderna ökar 
Segregation de ojämlika livsvill
koren och det sociala utanför
skapet visar sig bland annat i bo
stadsbränder, anlagda bränder 
och förhindrande av rädd
ningsinsatser. Det socialt brand
förebyggande och tillitsskapan
de arbetet utgör en investering i 
den operativa personalens ar
betsmiljö. Hot och våld är inte 
endast en fråga för RSG:s egna 
organisation och medarbetare 
utan det kan även bli stora kon

sekvenser för de som är i behov 
av vår hjälp. 

– RSG har kommit långt i det
ta arbete och varit både drivande 
och medverkande i de två natio
nella vägledningar som MSB ta
git fram. En hanterar Förbere
dande arbete mot Hot och våld 
mot blåljuspersonal och den an
dra hanterar Samverkan vid på
gående dödligt våld i publik mil
jö, säger Kristina Lindfeldt, av
delningschef operativ ledning.

Styrning 
Två förbundsförmågegrupper 
med en gemensam styrgrupp 
ska skapa förutsättningar för att 
arbetet är av god kvalitet och ut
förs av en stabil organisation.

– Förmågegrupperna ska hjäl
pa oss att bryta ner strategins in
tentioner till rutiner och arbets
sätt som fungerar för vår verk
samhet, säger Per Nyqvist. 

En förbundsförmågegrupp ska 
ansvara för det socialt brandfö
rebyggande och tillitsskapande 
arbetet och där är Insatsavdel
ningen sammankallande.

Sociala risker

– Där kommer arbetet att 
handla om att skapa förutsätt
ningar för personalens kompe
tenshöjning samt kvalitetssäk
ring och metodutveckling gällan
de aktiviteter såsom Konsekvens
lektioner, MBU, PARK och Du 
behövs, säger Mikael Folkesson.

Den andra förbundsförmåge
gruppen kommer främst att 

Under våren har RSG tagit beslut om en strategisk inriktning 
och en ny organisationsform för styrning och samordning 
av arbetet med att förebygga och hantera sociala risker.  
För oss är det viktigt att vi i samverkan med andra förebyg-
ger anlagda bränder, hot- och våld och förbereder för andra 
avsiktliga händelser såsom PDV och terror.

handla om att skapa en struktur 
för taktisk ledning av utmanan
de insatsförhållanden som kan 
spänna över hela fältet från  
social oro och spänningar till 
pågående dödligt våld och terror. 
För detta krävs insatsförbere
danade utbildningsåtgärder  
så som mental förberedelse och 
insatstaktik.

»Genom att 
formulera en 
strategi och ta 
ut riktningen 
för förbundet  
i dessa frågor 
skapar vi en 
stabilitet som  
vi i nuläget  
saknar. «
Pernilla Alsterlind  
om den nya strategin. 

– Inom ramen för detta arbete 
ser jag stora möjligheter för RSG 
att omhänderta viktiga HRfrå
gor såsom rutiner för att hantera 
hot och våld och krishantering 
av egen personal, säger Mona 
Axelsson, HRchef 

PERNILLA ALSTERLIND 
VERKSAMHETSUTVECKLARE

TILLITSSKAPANDE
AKTIVITETER

MBU och MBU-kids

SFI, Nyanlända

Ungdomsevent

PARK-projektet

Områdesdagar 

Återkopplingsmöte  
efter brand 

RSG-U2

Riskidentifiering,  
lägesbilder

Samhällsanalys

Operativ, taktisk  
förberedelse

Arbetsmiljö

Kommunikativt  
förhållningssätt

Du behövs!

Konsekvenslektion

Konsekvenssamtal

Rapport: anlagd  
brand och social oro

Anlagd brand i  
bostadsområden

Kunskapshöjning för 
kommunala aktörer

Lokal samverkan:  
Brå, Trygg i, SSPF

Lokal samverkan  
med polis

Strategisksamverkan  
med kommunala aktörer 
och blåljus organisationer

Samövningar Blåljus

ANLAGD BRAND

HOT OCH VÅLD SAMVERKAN

SOCIALA RISKER 
är risker som upp-
står av människors 
okunskap om 
konsekvenser av 
anlagd brand och 
aktivt förhindrande 
av räddningsinsats 
samt bristande 
brandskyddsför-
måga. Tillit, relation 
och brandskydds-
kunskap är viktiga 
beståndsdelar i 
det förebyggande 
arbetet.



20 1 • 2018 1 • 2018 21

ATT JOBBA PÅ RSG är att jobba med kommunika
tion. Faktiskt. Oavsett om du gör det medvetet eller 
inte så kommunicerar du i princip hela dagarna. 
Vi är alla kommunikatörer som varje dag har re
lationer med andra genom samtal, mejl, möten, 
när vi träffar restaurangägare eller släcker bränder. 
Eller utbyter skvaller. 

Men trots att vi ägnar så mycket tid åt att kom
municera funderar vi inte alltid över hur, eller 
varför. Kommunicerar vi på ett sätt som hjälper 
oss att klara vårt jobb bättre? Bidrar vi till en bätt
re arbetsmiljö för våra kollegor? 

Informationsspannen
Åter till spannen. Vi på kommunikationsenheten 
(kommunikatörerna) vet att informationsspan
nen alltid är full. I spannen finns all informatio
nen om vilken fråga om helst. Och fyller vi den 
inte med fakta så kommer den att fylla sig själv 
med rykten, felaktigheter och missförstånd.  
Så funkar vi människor. 

Det är lätt att tänka att »säger vi inget nu så 
kommer det i alla fall inte att missförstås« men 
vad vi så lätt glömmer är att ickekommunikation, 
alltså valet att inte kommunicera, också är en 
kommunikation. Våra hjärnor kommer snabbt se 
till att tomrummet efter fakta fylls av egna bilder – 
som inte alltid har ett dugg med sanningen att 
göra, och då krånglar vi till det för varandra.

Och inte bara för varandra, utan även för dem 
vi är anställda att serva – invånare, besökare och 

Kommunikation – en 
utmaning för oss alla

Kommunikationschef Jeanette 
Karlström om att inte möta 
rykten med fakta.

Förhoppningar  
och farhågor

Förmodanden och  
sannolikheter

Fakta

Förhoppningar  
och farhågor

Förmodanden och  
sannolikheter

Rykten

Fakta

» Informationsspannen är alltid full. 
I spannen finns all informationen 
om vilken fråga om helst. Och fyller 
vi den inte med fakta så kommer 
den att fylla sig själv med rykten, 
felaktigheter och missförstånd.  
Så funkar vi människor. «

Rykten

företagare i våra sex medlemskommuner. Vi che
fer ansvarar för att våra medarbetare har den in
formation de behöver för att kunna göra sitt jobb. 
Det är också från chefen som medarbetarna helst 
vill ha information, visar forskning kring intern
kommunikation. Medarbetare ansvarar samti
digt för att skaffa sig den kunskap hen behöver 
för att kunna göra sitt jobb. Vi ska alltså hjälpas 
åt. Kommunikatörer försöker underlätta flödet av 
kommunikation i en organisation – så att jobbet 
blir gjort. 

Bli mer medveten om  
din kommunikation
Så hur kan vi kommunicera på ett medvetet sätt, 
för att underlätta för oss och kollegorna? Här är 
några tips. Några av dem verkar enklare än de är:

• Se till att du har den information du behöver 
för att kunna göra ditt jobb. Våga ställ krav 
på oss chefer – det ingår i vårt jobb. 

• Se samtidigt till att göra vad du kan för att 
skaffa den information du behöver.

• Bidra till att fylla informationsspannen med 
fakta istället för att låta den fyllas av rykten. 

• Ställ krav på – och bidra till – att de möten, 
samtal och diskussioner som hålls på vår  
arbetsplats är relevanta, väl planerade och  
genomtänkta 

JEANETTE KARLSTRÖM 

KOMMUNIKATIONSCHEF

Har du hört att någon har gjort något som någon annan 
sagt att någon borde ha gjort? Men sedan kanske inte gjorde. 
Eller ja, så gjorde de det. Eller inte. Då har du skådat den 
beryktade informationsspannen i vitögat.

Vill du veta mer om ovanstående?  
Kontakta oss på KE på info@rsgbg.se 
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DET ÄR INTE OVANLIGT att barn 
besöker våra stationer. Men när 
barnen nyss har kommit till Sve
rige – ibland alldeles ensamma, 
pratar ett annat språk, kanske 
har upplevt saker som vi inte 
kan föreställa oss, ja då känns 
det extra viktigt.

I ett samarbete med Röda 
Korset sedan 2015, besöker ny
anlända flyktingbarn brandsta
tionen en gång i kvartalet. 

Vem är just du?
Barnen traskar kavat in i stations
hallen tillsammans med tolkar 
från Språkcaféet i Lerum, volon
tärer från Röda Korset och Rädda 
Barnen. Stationsledare Martin 
Berntsson och styrkeledare  
Andreas Nordblom tar emot. 
Nyfikna och en smula försiktiga, 
hälsar vi och tar i hand och man 
undrar över varje barns historia 
och upplevelser; hur kom du hit? 
Vad har du upplevt på vägen? 
Var är din trygghet idag?

De nyanlända som besökt 
brandstationen genom åren har 
kommit från olika länder, Iran, 
Syrien, Kongo, Eritrea och de 
har varit i Sverige allt från två 
dagar upp till tre månader. 

– Första gången vi tog emot 
besök kom det en dubbeldäckare 
med 65 personer. Då blev vi lite 
ställda. Idag är det 17 barn mellan 
7 och 15 år från Syrien och Eritrea 
som är här, säger Martin.

Vi är till för alla
Andreas hälsar välkomna och 
tolken översätter. Idag var det 
enbart arabisktalande, men det 
har hänt att det varit upp till fem 
olika språk som ska tolkas.

– Först vill jag berätta om det 
som är det allra viktigaste för er 
att veta här idag, inleder Andreas.

Tolken översätter och barnen 
blir knäpptysta och lyssnar upp
märksamt

Det spelar ingen roll om du är 
rik eller fattig, om du tror på 
Gud eller Allah, var du kommer 
ifrån eller vilken politisk åsikt 
du har. Detta är så viktigt att 
veta och därför är vi så glada att 
du kom hit idag så att vi fick be
rätta det för dig.

Bra att kunna simma
Andreas drar upp luckan på 
släckbilen och berättar att det 
här är världens största verktygs
låda. Han visar en pulversläckare 
och barnen får i uppdrag att kolla 
efter en sådan där de bor. 

– Om det inte finns så säg till, 
för det är viktigt att den finns. 

MÖTEN

Och börjar det brinna – ring 112. 
Snart blir det vår och sommar 
och då vill man gärna bada, fort
sätter Andreas. I Sverige får bar
nen lära sig att simma i skolan 
– men ni kanske inte har fått lära 
er det? Vi vill att ni är försiktiga 
då. Det finns simskolor ni kan gå i, 
det är jätteviktigt! Lovar ni?

Barnen nickar allvarsamt.
Lisbeth Svarén, från Röda 

Korset och initiativtagare till be
söken på brandstationen, berät
tar att barnen är eld och lågor 
över att få komma hit. 

– Det är alltid jättelyckat, ni är 
så pedagogiska och fantastiska 
på att visa och berätta. Varje gång 
tänker jag att det här var den 
bästa gången, men så gör ni något 
nytt, och så blir det bara bättre.

Vi närmar oss slutet och An
dreas och Martin summerar: 
vad var det viktigaste idag?

– Simma! säger en pojke.
– Ja, precis – och det är viktigt 

att veta att vi hjälper alla och att 
ringa 112 om något inträffat. 
Kommer ni ihåg detta så har ni 
lärt er jättemycket här idag.

Kan det bli bättre?
Innan barnen lämnar brandsta
tionen får alla får testa att sitta i 
brandbilen. En volontär från 
Rädda Barnen utbrister att detta 
är det bästa barnen har gjort på 
länge! Så försvinner alla ut i vår
solen för nya äventyr – skridsko
åkning i ishallen med tillhörande 
kanelbulle och saft. Martin drar 
igen dörrarna till stationshallen, 
då Lisbeth åter sticker in huvu
det och med ett stort leende ut
brister hon:

– Kan det bli bättre?

ANNIKA BOBERG 

KOMMUNIKATÖR

»Det ni ska  
lära er idag är, 
att vi som bär 
detta märke –  
vi är till för  
alla.«
Andreas Nordblom om  
RSG:s logotype på sin arm. 

En iskall marsdag i strålande sol kom  
17 barn på besök till Lerums brandstation.  
Ett viktigt möte, både för dem och för oss.
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VI HAR SEDAN 2016 tillsammans med flera olika 
avdelningar och dess enheter, arbetat riktat mot 
våra ägarkommuner i avseende att bistå med ut
bildningar som hanterar lag om skydd mot olyckor 
och lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Våra utbildningar är verksamhetsförlagda vil
ket ger oss en god möjlighet att vid varje utbild
ningstillfälle skapa oss en aktuell bild av respek
tive verksamhet. Detta gör att utbildningen knyts 
närmare den enskilda arbetsplatsen och de even
tuella problem som kan finnas där. 

Samarbete mellan flera parter
Under 2017 växte ett samarbete mellan RSG, Lokal
förvaltningen och Göta Lejon fram, då vi alla tre 
har ett intresse av att våra kommunala verksam
heter i staden fungerar tryggt och säkert så har vi 
lagt in information från lokalförvaltningen och 
Göta Lejon i kommunkonceptets olika utbild
ningar. Detta gör att vi tillsammans får ett effek
tivare informationsflöde. Kommunkonceptet byg
ger på en utbildande och en återkopplande insats, 
i återkopplingarna till våra ägare redovisas infor
mation med inslag från hela räddningstjänstens 
kompetensbredd i ett sammanställt dokument.

Detta dokument kan sedan vara en del i våra 
medlemskommuners framtida arbete avseende 
brand och säkerhet.

Det finns förväntningar på våra kommunala 
medarbetare inom exempelvis förskolor, äldre
boende, badhus mm på hur dessa ska kunna agera 
i händelse av brand eller tillbud. Om dessa för
väntningar finns så måste vi vara med och skapa 
förutsättningar genom exempelvis utbildning 
och övning. Först då finns det en förutsättning 
att leva upp till förväntningarna.

Kontinuerlig vidareutveckling
Tillsammans arbetar vi på Enheten för brand 

Enheten för brand- och 
säkerhetsutbildningar

och säkerhetsutbildningar med att utveckla oss, 
ett kontinuerligt arbete som utförs med sikte på 
arbetsmiljö, miljö, ekonomi, funktion och kun
skap. Detta gör att vi erbjuder utbildningar med 
den senaste kunskapen.

Ett par exempel på utveckling är, utbildningsin
satser för medarbetarna. Inköp av Bulls Eye 
system, dessa möjliggör simulerade bränder in
omhus med ljus, ljud och rök. Detta har skapat en 
bättre arbetsmiljö för alla medarbetare och  
effekten på övningarna har blivit mycket bättre. 
Övningarna uppfattas som mer realistiska och att 
man tar till sig kunskapen på ett mer helhets täck
ande sätt.

Till följd av att vår verksamhet växer har vi re
kryterat två nya medarbetare. Svante och Josefine 
har snabbt kommit in i verksamheten och till
sammans med oss övriga bidragit till vår fina ut
veckling. Trots detta finns det ett stort behov av 
fler medarbetare då vi har ökad efterfrågan på 
våra utbildningsinsatser. Därför kommer vi på 
enheten att under hösten 2018 fortsätta med yt
terligare rekryteringar. Vår utveckling kommer 
att leda till en översyn av enhetens struktur. Allt 
eftersom vi expanderar så behöver vi trygga olika 
funktioner. För oss kan det leda till en struktur 
med verksamhetsledare som har ett utökat an
svarsuppdrag. 

Stolt enhetsschef
Idag är vi en grupp som arbetar dagligen med vår 
utveckling på flera olika plan. Det kan exempel
vis vara projekt för att utveckla våra övningsme
toder eller frågor som rör vår arbetsmiljö. Delak
tighet är viktigt för oss i vår gemensamma ut
veckling och framtid.

Jag, i rollen som enhetschef är mycket glad och 
stolt över alla medarbetare som tillsammans ar
betar med stor omtanke för räddningstjänsten 
storgöteborg, Enheten för brand och säkerhets
utbildningar och våra kommunala medarbetares 
trygghet och säkerhet 

MORGAN GRUNDÉN  

ENHETSCHEF, ENHETEN FÖR BRAND-  

OCH SÄKERHETSUTBILDNINGAR

Det finns flera anledningar till namnbytet, men en av det 
viktigaste är att enheten nu har ett namn som tydligt be-
skriver dess verksamhet.

»EXTERN UTBILDNING«  HETER NUMERA

11 818
Så många utbildade vi  
på Enheten för brand- 
och säkerhetsutbild-
ningar under 2017

Räddningstjänst 
över gränserna
I januari anslöts AVRF (Alingsås 
och Vårgårda räddningstjänst-
förbund) till RSG:s ledningscen-
tral och i april var det BORF:s tur. 
Under året kommer ytterligare 
två räddningstjänster, Öckerö 
och SBRF, anslutas. Larmhante-
ringen kommer i samtliga dessa 
räddningstjänsters upptagnings- 
sområde skötas centralt av RSG:s 
ledningscentral. 

På sikt larmas de inte bara ut 
från LC, utan kan även samar-
beta operativt över kommun-
gränserna. Det betyder att hjälp-
sökande får så snabb hjälp som 
möjligt vid en olycka, oavsett 
kommungräns. 

– Under 2019 kommer vi ha 
ett helt gemensamt operativt 
ledningssystem. Resultatet är att 
varje räddningstjänst blir mer 
robust då vi kan hjälpa varandra 
över gränserna. Allt för att kunna 
serva medborgarna på bästa sätt, 
säger RSG:s förbundsdirektör 
Lars Klevensparr.
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– NÄR VI BLICKAR MOT HÖSTEN 

ser vi en fullspäckad planering. 
I mitten av september kommer 
det genomföras en utbildning på 
MSB Revinge med fokus på in
dikering av farliga ämnen. Ca 25 
av våra medarbetare kommer få 
fördjupa sina indikeringsfärdig
heter på den skånska myllan. 
Och när vi ändå är inne på om
rådet farliga ämnen så kollar vi 
på möjligheterna att genomföra 
skarpa kemövningar för Korte
dala och Kungsbacka någon 
gång under hösten. 

PDV-utbildning 
Vecka 38–39 genomförs den sista 
omgången av PDV och i och med 
dessa veckorna har samtliga hel
tidsstationer genomfört utbild
ningen. Även vår RIBpersonal 
kommer få utbildning i ämnet 
och den påbörjas förhoppnings
vis sent i höst. Känslan är att det 
har varit en väldigt uppskattad 
dag, inte minst tack vare de mar
körerna vi haft i form av elever 
från gymnasieskolan Bernadotte. 
Det är dock en aktivitet som 
krävt mycket resurser både från 
UÖE och större delen av organi
sationen. Vi från UÖE vill passa 
på att tacka de delaktigas stora 
engagemang och för det goda 
samarbetet under de utbild
ningstillfällen som genomförts. 

Skadeplats 2018
Sista veckan i september är det 
dags för Skadeplats 2018 där 
RSG har fått förmånen att pre
sentera konceptet »Effektiva in
satser«. Förfrågan kom till mig 
efter att RISE (fd SP) besökte oss 
när vi genomförde konceptöv
ningarna på Karholmen förra 
hösten. De blev nyfikna på själva 
konceptet samt hur vi tänker 
kring övning och utbildning 
kopplat till detta. Frågan skick
ades vidare till förmågegruppen 
Brand i byggnad, vilket resulte
rade att Kristoffer Wahter och 
jag kommer att representera 
RSG på konferensen.

Traineeprogram
I september i år startar även 
Trainee program Operativ led-
ning för läsåret 2018/2019. Det 
är andra gången vi genomför 
programmet där sju deltagare 
får möjlighet att utvecklas och få 
en inblick i vad rollen som ope
rativt befäl innebär. Uttagning 
av deltagarna har genomförts 
under våren och ska vara klart 
innan sommaren. Program
ledningen för denna omgång ut
görs av insatsledarna Tomas 
Norberg och Peter Johansson 
samt undertecknad från UÖE 
och VoC. 

PÅ GÅNG PÅ 

Utbildningsfronten

Konceptövning,  
fokus på ny rökdykar-
instruktion
I oktober kommer höstens första 
konceptövning, troligtvis med 
fokus på den nya rökdykar
instruktionen. Information om 
instuderingsmaterial inför öv
ningen kommer bl.a. under styrke
ledarträffar och via Insidan. 

Konceptövning, fokus 
på farliga ämnen och 
engångsdräkten
I slutet av november börjar hös
tens andra konceptövning. Fokus 
för denna ligger på farliga äm
nen och är kopplad mot den för
ändring i organisation som kom
mer genomföras med exempelvis 
införande av engångsdräkter på 
stationerna. Även till denna öv
ning kommer mer information 
att ges, bl.a. under styrke  ledar
träffar och via Insidan.

Det finns mycket 
infor mation att  
hämta på Insidan
Från UÖE vill vi passa på att 
göra några medskick till er. Som 
de flesta av er säkert noterat så 
ska alla bokningsförfrågningar, 
gällande utbildningsanläggning 
och/eller resurser som ni på sta
tionerna behöver från UÖE, gå 
via formuläret på Insidan. Detta 
är för att vi ska ha överblick över 
bokningarna och kunna möta 
era önskemål så bra som möjligt. 
Vår målsättning är att tillgodose 
alla era behov, men det kan gi
vetvis vara så att resursbrist eller 
krockar gör att vi behöver före
slå andra datum eller lösningar. 

Vidare finns det mycket infor
mation och material under fli
ken Utbildning och Övning. Vi 
vill därför uppmana er att klicka 
er in där och kolla. Till exempel 
hittar ni utbildningsmaterial 
kopplat mot de olika förmågor
na under Utbildningsmaterial 
och Förmåge utveckling i menyn 
till vänster. Vidare kan ni också 
hitta länkar till såväl 90 Sekun
der som MSB:s fortbildningspor

Brandscoopet har pratat med Moa Hummelgård, tillförordnad 
utbildningsledare på Utbildnings- och övningsenheten. Moa, 
vad händer på utbildningsfronten i höst?

tal. Här kan ni ta del av repor
tage kring inträffade händel
ser och utbildningar i Motor
såg och AAR (After Action 
Review) med f lera. Ni kan 
också klicka er in på verktyget 
för kvalitets säkring av rädd
ningstjänst där ni utöver kun
skapskontrollen för den nya 
sambandsmetodiken även hit
tar Hazmat training, Fire 
Training och Kvalitetssäkring 
Räddningsledare A. Här kan 
ni fördjupa er i områden som 
farliga ämnen, branddyna
mik, byggnadstek niskt 
brandskydd, juridik, miljö 
och sjukvård. 

Saknar ni material på Insidan 
eller har andra frågor eller tan
kar så är ni hjärtligt välkomna 
att höra av er till oss på UÖE 
och med det hoppas vi att nu 
får en underbar sommar 

MOA HUMMELGÅRD 

UTBILDNINGSLEDARE

440
Så många luncher 
serverades under 
PDV-övningarna 
under våren.

»Sju deltagare  
får möjlighet att 
utvecklas och få 
en inblick i vad 
rollen som opera-
tivt befäl innebär. «
Moa Hummelgård om  
Traineeprogrammet  
Operativ Ledning

Pensionärer
FEBRUARI 

Reine Larsson

MARS 
Rolf Persson

APRIL 
Tomas Hagelin

MAJ 
Thomas Magnusson 
Hans-Olof Allgulin 

Roy Hansson

JULI 
Håkan Andersson 
Jan Severinsson 

Eive Almroth

AUGUSTI 
Bo Carlsson

SEPTEMBER 
Christer Gulldén

OKTOBER 
Roy Bengtsson
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Hela 35 RIFare 
stod ombytta och 
klara för det andra 
Brand SM i Mjuk-
tennis – nu blir 
grenen officiell!

EFTER FÖRRA ÅRETS STORA del
tagarantal på 30 spelare trodde 
vi att intresset skulle svalna nå
got inför årets turnering. Istället 
blev resultatet alltså mäktiga 35 
deltagare från sju olika rädd
ningstjänster, fantastiskt! Man 
märkte också stor skillnad i kva
litet och konkurrens i de olika 
klasserna. Inte minst i singel old
boys där fjolårets finalister blev 
utslagna redan i gruppspelet.

ETT ANTAL SPELARE STACK UT 
lite mer än andra under årets 
turnering. Markus Skogvard 
från Göteborg befäste sin plats 
som Sveriges dubbelspecialist 
genom att försvara guldet i seni
orklassen tillsammans med Pär 
Andersson, samt även ta hem 
guldet i oldboysklassen tillsam
mans med Martin Lilienberg. 
Martin som gjorde stora avtryck 
i sitt första mästerskap även i 
singel där det blev respass mot 
kommande silvermedaljören 
Milic Sremcevic. Milic och kol
legan Jonas Hemert från Höga
näs dominerade oldboyssingeln 
stort då de tillslut möttes i final 
där Jonas stod som segrare efter 

Mjuktennis

en tät match. I singel senior stod 
Thomas Johansson, Avesta, för en 
praktskräll – i kvarts finalen slog 
han ut 4:e seedade Mathias Nils
son för att sedan manö vrera ut 
1:a seedade Måns Franklin över 
tre set i semifinal. I finalen mot 
Pär Andersson tog dock krafter
na slut och Pär kunde vinna 
komfortabelt. Pär blev därmed 
seniorklassernas stora vinnare 
med två guld.

EFTER DE OERHÖRT LYCKADE 
testturneringarna så får nu 
mjuktennisen officiell SMstatus 
till 2019 då turneringen återigen 
spelas i Göteborg under mars 
månad. Varmt välkomna då! 

TÄVLINGSLEDNINGEN

» Man märkte 
också stor skill-
nad i kvalitet och 
konkurrens i de 
olika klasserna. 
Inte minst i singel 
oldboys där fjol-
årets finalister blev 
utslagna redan i 
gruppspelet. «

»NORDISKA« är en tillställning med historiska 
anor sedan 1935. Deltagare från Sverige, Norge, 
Finland och Danmark tävlar och umgås under 
fyra dagar. Tävlingarna avgörs vartannat år. 

I ÅR ÄR DET GÖTEBORG att vara värdstad igen. 
Alla RIF:are är varmt välkomna att anmäla sitt 
intresse om man vill delta eller hjälpa till som 
funktionär! Anmäl dig till följande personer, eller 
läs mer på http://www.rifgbg.se/

Fotboll:  Mikael Hysén, 073976 04 73

Innebandy: Patrik Larsson, 070277 90 46,  
OBS Begränsat antal platser.

Terränglöpning och Social gren (Boule):  
Erik Skåpdal, 070441 56 77 

Tisdag 28 augusti

18.00  Välkomstkväll med  
 grill på Gårda (till 21.00)

Onsdag 29 augusti

09.00  Fotboll (till 16.00)
09.00  Innebandy (till 16.00)
10.00  Terränglöpning 5 och 10 km

Torsdag 30 augusti    
09.00  Fotboll (till 14.30)
09.00  Innebandy (till 14.00)
09.00  Social gren: Boule
19.00  Bankett på Kajskjul 8

Tävlingsledningen om  
Mjuktennisens utveckling  
som gren inom Brand SM.

GLADA VINNARE! Bild 1 från vänster: Thomas Johansson (Avesta), Pär Andersson, Måns Franklin. 
Bild 2 från vänster: Markus Skogvard, Martin Lilienberg.

I VÄNTAN PÅ SERVE. 
Jonas Hemert från 
Höganäs väntar spänt 
på serven. Jonas skulle 
senare stå som vinnare 
i oldboyssingeln.

Nordiska Brandmästerskapen, Göteborg i augusti
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Hockey-bockey 
För 57:e gången 
i ordningen var 
det dags för utby-
tet med Katarina 
brandstation i 
Stockholm. Den 
här gången var vi 
11 personer som 
åkte upp, varav 
fem pensionärer. 

PÅ TORSDAGEN SPELADE VI 
match i Nacka, kan inte påstå att 
det var fullsatt, men några tapp
ra pensionärer från både Stock

holm och Göteborg valde bort 
sommarvärmen på utsidan mot 
värmande skönspel i ishallen. 
Göteborg gick segrande ur en 
spännande match över 2 x 20 min. 

SENARE PÅ KVÄLLEN var det 
middag och prisutdelning på 
Katarina brandstation. Återigen 
ett fantastiskt mottagande och 
arrangemang från Stockholm.

NÄR VI VAKNADE PÅ FREDAGEN 
möttes vi av en solig huvudstad, 
en fantastisk stadspromenad 
med en del stopp på uteserve
ringar förgyllde fredagen. På 
kvällen tog vi pulsen på nattlivet 
i Stockholm, vilket som vanligt 
överträffade våra förväntningar. 

PÅ TÅGET HEM reflekterade vi 
över den här traditionen som 
har pågått i 57 år, tillsammans 
med pensionärer och spelare. 
Det vi kom fram till var att det
ta är en absolut höjdpunkt på 
året och att Stockholms brand
försvar tog hand om oss på bäs
ta sätt, precis som vanligt. Om 
ett år är det vi som är värdar, då 
hoppas vi att fler vill vara med 
att föra traditionen vidare i 
många år till.

STORT TACK TILL STOCKHOLM 
och framför allt stort tack till 
idrottsföreningen som gör detta 
möjligt 

URBAN PETERS 
STYRKELEDARE, LUNDBY

72 604
SÅ MÅNGA SÅG INLÄGGET på Facebook 
den 22 januari, då brandmannen Fredrik 
Laanemets delade med sig av sin upple
velse efter en brand i Majorna.

Flera tidningar och tv hörde av sig. 
Om man som brandman någon gång 
tvekar på sitt yrkesval, är det bara att gå 
in och läsa alla de kommentarer som 
Fredriks inlägg fick!

 NÖJDA DELTAGARE i årets turnering i Hockey-bockey i Stockholm.

» Det som jag fram-
förallt tänker på är 
när det bara till mig, 
kom fram ca 10 per-
soner och frågade 
om vi behövde kaffe, 
vatten, mat, beröm-
mande ord för insat-
sen osv. Jag vet också 
att andra brandmän 
fick mellanmål. «
Fredrik Laanemets om bemötandet 

under insatsen i majorna. Läs hela 

Fredriks inlägg från den 22 januari,  

på vår facebook-sida.

Nya stations-
skyltar på gång

Flera av stationernas utomhus-
skyltar är slitna efter att ha suttit 
uppe i många år. Efter hand 
kommer dessa nu att bytas ut.

De nya skyltarna får ett mer 
uppdaterat utseende med den 
senaste logotypen, extern belys-
ningsramp istället för oval ljus-
låda och skylt i plåt som lätt går 
att byta ut. 

Fastighets enheten och Kom-
munikationsenheten har tagit 
fram det nya skyltkonceptet i 
samverkan med upphandlad 
skyltleverantör och först ut är 
Öjersjö brandstation, vars skylt 
varit trasig ett tag. Öjersjös nya 
skylt beräknas vara på plats i 
början av sommaren.

Stationsskyltarna ska tydligt 
visa var våra brandstationer 
finns placerade. Besökare ska lätt 
hitta dit och de som passerar 
förbi ska kunna se var den lokala 
brandstatio-
nen ligger. 
Skyltarna kan 
fästas både i 
mark eller fa-
sad. De visar 
stationsnam 
och att statio-
nen ingår i 
förbundet. 
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LAGET SOM MÖTTE EMELIE: Magnus Freed, Patrik Bergqvist, Peter Claesson, Henrik M Persson och Mats Sjöstrand.

»Emelie berätta-
de för oss att hon 
lärt sig vad hon 
skulle göra när 
hon i höstas varit 
på vår utbildning 
’Du behövs’ som 
vi på RSG ge-
nomför för alla 
femteklassare.«

Heja Emelie för hennes  
rådiga ingripande!
När Gårda fick 
larm till en lä-
genhet där det 
hade brunnit i en 
kastrull på spisen 
möttes de av en 
stressad mamma 
och hennes dotter 
Emelie 11 år. 

KASTRULLBRANDEN var släckt 
tack vare att Emelie lagt en bak
plåt på kastrullen och sen hämtat 
en handbrandsläckare. Detta 
räddade troligtvis lägenheten 
från stora skador. 

– Emelie berättade för oss att 

hon lärt sig vad hon skulle göra 
när hon i höstas varit på vår ut
bildning »Du behövs« som vi på 
RSG genomför för alla femteklas
sare, berättar Magnus Freed styr
keledare på Gårda.

En vecka efter händelsen åkte 
styrkan tillbaka hem till Emelie 
med biocheckar för att tacka hen
ne för hennes rådiga ingripande. 
Det blev ett glatt återseende och 
både Emelie och hennes mamma 
fick möjlighet att ställa frågor till 
brandmännen som kunde berät
ta om insatsen. 

– Det Emelie har gjort ger 
verkligen oss brandmän ett kvit
to på att det ger något till de ung
domar som vi utbildar. Emelie 
har agerat föredömligt och precis 
så som vi lär ut att man ska göra, 
avslutar Magnus Freed 

INSATSAVDELNINGEN

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg

POSTTIDNING

B

Magnus Freed om Emelies  
rådiga ingripande.


