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Samhällsbyggnad
Johan Olsson

Gränsräddningsråd 22-23 maj 2012 i Filipstad
Närvarande:
Pär Maltesson, Räddningstjänsten Torsby kommun
Jan-Olov Olsson, Räddningstjänsten Älvdalens kommun
Per Hampus, Räddningstjänsten Malung-Sälens kommun
Jonny Hjalmarsson, Räddningstjänsten Eda kommun
Magne Kristiansen, Brannvesenet Midt-Hedmarks fylke
Karin Bogland, Länsstyrelsen Dalarna
Peter Forsström, Länsstyrelsen Dalarna
Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen Dalarna
Renate Melbye Utti, Hedmark politidistrikt
Tormod Bakke, Hedmark politidistrikt
Lena Friberg, Polismyndigheten Dalarna
Tomas Sahlström, Polismyndigheten Värmland
Ulf Strandberg, SOS Alarm
Roy Arild Rugsveen, Hedmark sivilforsvarsdistrikt
Geir Kristoffersen, Sykehuset innlandet
Johan Neby, Fylkesmannen i Hedmark
Kjell Erik Kristiansen, Fylkesmannen i Hedmark
Ingela Boberg, Landstinget Dalarna
Carina Björk, Landstinget i Värmland
Leif Gustavsson, Länsstyrelsen Värmland
Johan Olsson, Länsstyrelsen Värmland
Lotta Olsson, Länsstyrelsen Värmland
Föregående mötesanteckningar
 Punkt 4 – Lars-Håkan föreslog att var och en tittar över kalendern för
2016-17 till nästa möte. Leif föreslog långtidsplanering utbildning och
övning som egen punkt på nästa möte. Se Beslutat.


Punkt 6 - Webbplatsen www.gransraddningdvh.se har inte
kompletterats med .no, .org eller .nu. Möjligheten att använda RIB har
ännu inte utretts.



Punkt 8 – Diskussioner om ambulansen ska representeras eller ej i
gränsräddningsrådet ledde till en vidare diskussion om
representationen över huvud taget i rådet. Se Beslutat.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054-19 70 00 (växel) Fax: 054-19 73 00 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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Punkt 9 – Tabletop-övningen genomfördes inte.

Brännskadeseminarium
Britt har varit på brännskadeseminarium och berättade om detta. Seminariet
ledde till insikter om svårigheter med nuvarande organisation i Sverige.
Samverkan norsk och svensk polis
Tormod berättade om mötet mellan norsk och svensk polis på
länspolismästarnivå. Ett bra möte med en öppen dialog. Färre polisdistrikt i
Norge och en myndighet i Sverige kan påverka formerna för samverkan över
gräns.
Frivilligarbete vid extrema händelser
Öyvind Bruflat berättade om norska Röda Korsets insatser vid händelserna på
Utöya den 22 juli 2011.
Rakel/Nödnett
Lotta gav oss en lägesbild. 2015 ska systemen kunna kommunicera med
varandra.
Gemensam gåva
Leif kom med en idé om att ta fram en för gränsräddningsrådet gemensam
gåva som kan överräckas till externa föreläsare.
Att hantera det otänkbara
Vi förde en diskussion om hur gränsräddningsrådet kan bidra till samhällets
förmåga att hantera det otänkbara. De resurser vi har idag består av kontakter,
samarbetsvägar och lokalkännedom. Det vi behöver utveckla är:
 Resursöversikter
 Organisationskännedom
 Planverk
SOS Alarm – ”informationsnummer”
Ulf berättade om det alternativa larmnummer som sätts i drift vid nyår.
Numret är tänkt att användas vid redan inträffade händelser för att avlasta
112. Principen är en infrastruktur för kriskommunikation där den enskilde
kopplas vidare till rätt instans, till exempel en kommun. Ulf beskriver det
som en beredskapstjänst som ska kunna eskalera vid en särskild händelse.
Planläggning Hedmark
Hedmarks fylke tar fram en ny plan för samfunnssikkerhet og beredskap.
Arbetet bedrivs i projektform och ska vara klart nästa sommar.
Filipstad – allmänt och risk/kris
Michael Björklund, säkerhetssamordnare, berättade om Filipstad.
Larmning över gräns
Det är få händelser som har aktiverat de för norsk och svensk räddningstjänst
gemensamma larmplaner som varit i drift sedan den 1 januari 2011. De
gånger det har skett så har det dock fungerat bra.
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I samband med detta fördes en diskussion om hur ofta SOS Alarm drar norsk
ambulans till Sverige. Ulf lovade ett utdrag ur statistiken ett år tillbaka i
tiden. Se Beslutat.
Övriga frågor/laget runt
Länsstyrelsen Dalarna – Peter efterfrågar underlag till webbplatsen.
Polismyndigheten Dalarna – Lena och/eller Anders Unger kommer
fortsättningsvis vara myndighetens representanter i rådet.
Räddningstjänsten Älvdalen – Neddragningar i Älvdalens kommun gör att
räddningstjänsten måste minska sin bemanning. Detta berör norsk sida på så
vis att det vid tvåstationslarm kommer en person mindre till Norge.
110-sentralen – Räddningstjänsten i Elverum har fått ökad bemanning på
grund av befolkningsökning. Politiet i Hedmark kör en utbildning, ”Skyting
pågår”, som fokuserar på skolskjutningar och är gemensam för
blåljusmyndigheterna.
Svensk räddningstjänst efterfrågar utbildning och information från svensk
polis efter flertalet händelser med drogpåverkade personer. Tomas och Lena
tar med sig detta in i sina organisationer.
Fylkesmannen – Vill att vi kompletterar den officiella maillistan med
personlig kontaktinformation.
Hedmark sivilforsvarsdistrikt – Har infört en ny, funktionell uniform i
mörkblått och orange.
Landstinget i Värmland – Gemensam blåljusutbildning med fokus på
säkerhet borde genomföras.
Landstinget efterfrågar också en utbildning som behandlar säkerhet när man
kommer fram till en plats där skottlossning pågår. Renate skickar
utbildningsplanen för ”Skyting pågår” till Tomas som tycker att det låter
intressant.
Polismyndigheten Värmland – Ny krishanteringsstrategi är under utveckling.
Hedmark politidistrikt – Statusrapport telefonisystem mot nödnett skickas till
Peter för publicering på webbplatsen.
Vem kommer först på plats blir allt mer aktuellt. I och med att norsk polis
drar ner och räddningstjänsten tillförs resurser blir vikten av ett bra samarbete
ännu större.
Landstinget Dalarna – Sjukvårdsgrupp ut på plats ska ersättas av ambulans.
Denna lösning dikuteras även i Värmland.
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Sykehuset innlandet – Två nya luftambulanser är aktuella i Norge. En av
dessa ska placeras i Mjösområdet, var är inte bestämt. Sykehuset innlandet
ska dra ner sin budget och man diskuterar stora omstruktureringar. Man har
kört IVPA på försök.
Länsstyrelsen Värmland – Länsstyrelserna återupptar planläggningen av det
civila försvaret. Detta är kopplat till regionaliseringen av Försvarsmakten.
Leif pushade också för vår regionala samverkanskurs.
Funktionsvis arbete
Polis – internt arbete, inget att redovisa.
Sjukvård – Vill fortsätta utbytet mellan norsk och svensk ambulanssjukvård.
Vid två utbildningstillfällen deltar även polis och räddningstjänst. Karin fick
erbjudande att delta för sitt projekt.
Räddningstjänst – MSB förevisade RIB kopplat till WIS. MSB anmälde
intresse av att delta i och dokumentera GÖ2013.
Länsstyrelse/Fylkesman – Diskuterade möjligheter till att profilera
gränsräddningsrådet. Kommunikationsplan, logga, roll-up och present lyftes
möjliga idéer. Kommuner, regioner, allmänhet och våra egna organisationer
är målgrupp för informationen. Vi pratade också om hur vi kan säkerställa att
saker som ska göras blir gjorda. Tidssätt och ansvarsfördela, skicka
minnesanteckningar för kommunicering och ta inte förhastade beslut var
åtgärder som nämndes.
Vid redovisningen påpekades att rådets viktigaste funktion är
nätverksskapandet, det ska inte utföras en massa arbete mellan träffarna.
GÖ2013
Magne redogjorde för övningen som genomförs vecka 39. Styrgrupps- och
arbetsgruppsmöte den 28 augusti.
Nästa möte
27 – 28 november i Norge. Vi bestämde även datum för nästa vårmöte, 29 30 maj 2013.
Beslutat
 Var och en tittar över sin kalender för 2016-2017 för långtidsplanering
för utbildning och övning som egen punkt på nästa möte.


Ulf plockar fram statistik över hur ofta SOS Alarm dragit norsk
ambulans under det senast året.



Deltagande organisationer i rådet följt av officiell mailadress och
personliga kontaktuppgifter:
Fylkesmannen i Hedmark
beredskap@fmhe.no
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Johan Neby, jn@fmhe.no +4795252875
Länsstyrelsen Dalarna
dalarna@lansstyrelsen.se
peter.forsstrom@lansstyrelsen.se +46703558151
lars-hakan.jonsson@lansstyrelsen.se +46703551086
karin.bogland@lansstyrelsen.se +46703559035
Länsstyrelsen Värmland
varmland@lansstyrelsen.se
leif.gustavsson@lansstyrelsen.se +46730661770
lotta.olsson@lansstyrelsen.se +46702655106
johan.olsson@lansstyrelsen.se +46767758185
Landstinget Dalarna
landstinget.dalarna@ltdalarna.se
ingela.boberg@ltdalarna.se +46725243500
Landstinget i Värmland
diariet@liv.se
carina.bjork@liv.se +46706017158
Hedmark politidistrikt
post.hedmark@politiet.no
tormod.bakke@politiet.no +4790954980
renate.melbye.utti@politiet.no +4790205558
Polismyndigheten Dalarna
polismyndigheten.dalarna@polisen.se
lena-s.friberg@polisen.se +46703787908
Polismyndigheten Värmland
polismyndigheten.varmland@polisen.se
tomas.sahlstrom@polisen.se +46706097310
Sykehuset innlandet
postmottak@sykehuset-innlandet.no
geir.kristoffersen@sykehuset-innlandet.no +4791146031
Räddningstjänsten Malung-Sälen
kommun@malung-salen.se
per.hampus@malung-salen.se +4628018261, RCB +4628018296
Räddningstjänsten Älvdalen
raddningstjansten@alvdalen.se
jan-olov.olsson@alvdalen.se +4625180196
Räddningstjänsten Eda
kommun@eda.se
jonny.hjalmarsson@arvika.se +46703090342
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Räddningstjänsten Torsby
mbr@torsby.se
par.maltesson@torsby.se +46703466125
110-sentralen Hedmark
?
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
post@mhbr.no
magne.kristiansen@mhbr.no +4791835165
SOS Alarm ao 112 Krisberedskap
webb@sosalarm.se
ulf.strandberg@sosalarm.se
Åsnes brann- og redningsvesen
post@asnes.kommune.no
Eidskog brann- og redningsvesen
postmottak@eidskog.kommune.no
Glåmdal brann- og redningsvesen
postmottak@gbi.no
Hedmark sivilforsvarsdidtrikt
hedmark.sfd@dsb.no
kaare.kveset@dsb.no +4791379027
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