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Sändlista

Anteckningar förda vid Gränsräddningsrådets
möte 2013-05-29--30

Plats: Lindvallen
Deltagare: Tomas Sahlström, Per Hampus, Jan-Olov Olsson, Carina Björk, Ingela Boberg
dag 1, Lars-Håkan Jönsson, Leif Gustavsson, Peter Karlsson, Kaare Kveset, Johan Olsson,
Peter Forsström, Tormodd Bakke, Renate Melbye Utti, Ulf Strandberg, Magne Tomme
Brobakken, Johan Neby, Geir Kristoffersen, Lena Ronnerstedt-Eriksson, Jan-Erik Skarp,
Kaare Kveset, Jonny Hjalmarsson, Odd Jonny Braend, Harald Stein Bjerklan, Sven Morin
MSB
www.gransraddningdvh.se
Program i stort:
Uppstart; kommendantur
Föregående möte gmg av mötesanteckningar
Redovisning av projekt
Rakel/Nödnett
Gruppvisa samtal: Polis, räddningstjänst SOS Nödetatene Landsting och AMK FylkeLänsstyrelse
Dag 2
Gemensam informationsutbyte:
Frågor inför fortsatt arbete
Rapport inför GÖ 2013
Händelser på hemmaplan/laget runt

1

Lars-Håkan Jönsson hälsade alla välkomna

2

Renate M. Utti gick igenom föregående mötesanteckningar, dessa
lades till handlingarna. Skriftligt referat skickas till deltagarna snarast.

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 023-810 00
Fax 023-813 86

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna
E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Plusgiro 6 88 19-2
Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429
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3

Peter Karlsson redovisade arbetsläget gällande utbildningspaket och
checklistor inför Gränsövning 2013. Underlag för utbildningspaket
har i stor utsträckning kommit in till oss. Det som prioriteras är att ha
få fram ett första utkast till gränsövningen i september. När det gäller
ordlista så ska Peter samverka med Magne Brobakken. Frågan togs
upp vem som hade utbildningsansvar enligt det föreslagna konceptet.
Ett förslag var att den som vid tillfället var värd i rådet skulle stå som
ansvarig. Frågan bordlades tillsvidare

4

Lars-Håkan redogjorde för läget i samverkansrådet SWT
(Länspolismästarna och Landshövdingarna i Dalarna, Värmland och
Örebro) angående grov brottslighet/kriminalitet.

5

Landstinget Dalarna, Ingela Boberg berättade om arbetsläget nä’r det
gäller införskaffande av helikopter. Värmland köper helikopter våren
2014 med option på att köpa en till Dalarna. Beslut i frågan från Lt
Dalarna tas under hösten 2013.

6

Sven Morin från MSB redovisade arbetet i med ISITEP, se bifogat
bildspel. Svensk/Norskt samverkansprojekt kommer att vara pilot för
övriga EU (grund för ISITEP).

7

Lars-Håkan presenterade ett förslag på fortsättning efter kommande
projekt som i stort innebär att vi 2015 tar ett lugnare år för att
återkomma med övning eller ett projekt till 2016/2017. L-H ska titta
på förutsättningar för en sådan verksamhet.
Länsstyrelsen Dalarna ansöker vid MSB
Fylkesman, Polismyndigheten i Hedmark, Länsstyrelsen i Värmland
deltar och söker ev. även egna medel från ex DSB.
Fyra huvudaktiviteter:
- Regional samverkanskursutveckling i gränsområdet samt storövning
2016-17.
- Regional prioritering och evakuering/utrymning vid kris
- Utveckling radiokommunikation Nödnett/Rakel
- Utveckling av regional RSA över landgräns

8

Redovisning från de funktionernas diskussioner:
Länsstyrelsen Dalarna
Redovisar kort vad som händer inom Försvarsmakten. Dalarna hör nu mera
till Militär Region Mitt (MRM), och det trendbrott man kan se inom försvaret
och deras syn på hotbild.
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Länsstyrelsen Värmland
Mycket arbete p.g.a. den militära omorganisationen. Pågår arbete med
informationsutbyte om varandras organisationer, arbeten osv.
Fortsatt arbete med klimatanpassning.
Beredskapsplan för Klarälven pågår (framtagande).
Sociala risker har varit i skymundan tidigare, men nu börjar det komma in i
RSA-arbetet.
Skogsbrandflyget. Kostnaderna har 3-dubblats p.g.a. Sveriges hårda regler för
flyget. Man tittar på det tyska systemet med bl a fasta kameror, satellitbilder m
m.
Ökat sin omvärldsbevakning p.g.a. översvämningarna i Norden, har hittills
klarat sig bra.
Har många småavbrott på både tele, el och vattenäten i länet. Går en nod ner
påverkar detta flera kommersiella aktörers system. Företagssekretessen ställer
till problem.
Antagonistiska hot börjar kännas mer sannolika i Sverige, kanske något för
RSA.
Har även dålig ekonomi, ligger efter i besparingsprocessen. Är pressat, och
vissa saker får läggas åt sidan.
Fortfarande upplevs problem med missförstånd vid insatser över
nationsgränsen. Tycker det är lite märkligt efter alla övningar.
Fylkesmannen Hedmark
Berättar om de stora problemen med vårfloden och mycket översvämningar.
Började den 17 maj, och fortsatte sen att förvärras. Även kraftiga regnväder
förvärrade situationen. Flera större och mindre vägar svämmades över.
Innebar en del problem för bl.a. utryckningsfordon. Man fick bl.a. problem
med telefoni och datakommunikation p.g.a. man råkade spränga sönder en
kabel. Ytterligare ett kabelbrott kom.
Ytterliggar uppdrag föreslås komma till Fylkesmannen bl.a. tillsyn över
räddningstjänst.
Polisen Värmland
Pratar om polisens kommande omorgansation till en myndighet. Kommer
spridda skurar med direktiv. Omställningen sker i 7 steg, just nu är de i fas 2. I
fas 3 fastställs regionerna.
Förändring av IT-plattform pågår också. 35 system ska rullas ut till 2015. Byter
även all hårdvara. Inför digitalt ärendehanteringssystem också.
H A problematiken. Kronofogden hade utmätt deras gård, HA hade
förskansat sig. Kommunen beslutade att köpa gården via exekutiv auktion.
Både HA och Bandidos är väletablerade i Karlstad.
Polisen Dalarna,
Samverkade i gruppen under gårdagen, diskuterade bla tillståndsgivning, En
övning som är planerad till 2014. Har uppdrag av LPM att titta på samverkan
med kommunerna. Samtjänst med medborgarna. Ser skillnader mellan polisen
i Sv och No, men även mellan länen i Sverige.
Politiet Hedmark
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Pågår en utredning av politiet Norge, utredningen leds av personer utanför
polisen. Ska bli intressant hur utfallet med denna blir. Är en del politik i detta
också. Utredningens resultat ska presenteras i juni. Man tittar bl.a. på
effektivitet och inställelsetid och hur möta framtidens hot.
Man ser även över Skatteväsendet och Kronofogden och deras framtida
uppdrag.
Brannvesendet Elverum
Införande av nödnett har blivit försenad, Allt gammal ska bort, allt ska skötas
via nödnett.
3 centraler ska slås samman till 1 central. Ska serva en yta på 350 000 km2.
Sukehuset Innlandet
Har flyttat in i ny ledningscentral, mycket arbete med teknik. Har övertagit all
ambulans i egen regi. Ska även överta luftambulansen. Större utredning pågår
om sammanslagning av alla större sjukhus i regionen. Samarbetsreform. Vissa
uppgifter ska tillbaka till kommunen.
Lt Värmland, Carina
Nämner ett tillfälle när 112-funktionen låg nere. Nämner att krogarna i
kommunen känner sig hotade. Som övriga LT i landet har man platsbrist. Flera
olika orsaker till detta. Kommuner skär ner, LT skär ner, sjukdomsutbrott m
m. Startat ett projekt mellan kommuner och Lt för att hitta en lösning.
Nämner problemen som kan uppstå vid översvämningar, där deras
verksamheter hotas. Översyn av ledningscentralen och
kommunikationsinfrastrukturen.
Startar en utb liknande RSK, lite mer fokus på sjukvårdsbiten och ledning,
men även samverkan med övriga finns med. Avslutade med en tillämpad
övning. Lite svårigheter att få med olika aktörer dock.
Räddningstjänsten Älvdalen
Förutsätter att larmplanerna mot Norge fungerar, dock inte testat riktigt än.
Diskuterade även Rakel och ledningsstruktur vid insats i Norge och vice versa.
Lite om vilka talgrupper man behöver skapa för samverkan över gränsen, när
väl ISI-projektet är i hamn. Ser fram emot detta. Fick också besparingskrav på
sig för några år sedan. Lär sig leva med dessa krav. Tyckte de klarade det bra,
de slapp neddragningar tack vare politiken. Väntar på en ny budget som de
utlovats. Verksamheten flyter på. Första riktiga skogsbranden slog till kvällen
den 29 maj. 2 hkp, 50 Ha brändes av, svårt pga. frisk/hård vind, men den
kantrade och hjälpte till istället. Ytbrand. Hade årets första skogsbrand i
månadsskiftet april/maj på skjutfältet, blev en ytbrand som tog några Ha.
Räddningstjänsten Malung Sälen
Kommunens ekonomi är inte bra, krismöte på gång. Saknas 20 miljoner i
budget. Rätj deltar i arbetet. Risk för personalnedskärningar. Utvecklingen av
näringslivet mm. tär också på ekonomin. Har senaste tiden varit förskonade
från större händelser. Hade dock en tråkig olycka med en ambulans inblandad.
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Diskuterade i grupparbetet även samverkan med Norge, lyfter problematiken
med de olika nummer man ska ringa mm. De larmplaner som tagits fram är
inte provade riktigt än.
Räddningstjänsten Arvika Eda
Edas kommuns ekonomi är inte heller bra. Besparingsförslaget som fanns togs
inte då, men nu har kraven kommit tillbaka. Något kommer att drabba Rätj.
Problem med framkomst längs vägen mot Norge. Planerna som finns
fungerar, dock lite störningar vid en händelse.
4 ggr har de varit över gränsen mot Norge på insats.
Vid ett tillfälle i våras låg all telefoni och även Rakel nere under ca 7 timmar i
ett stort område. Orsaken var ett elavbrott. Gick att kommunicera via internet.
Bemannade brandstationn.
Sivilforsvaret Hedmark
Offentlig utredning pågår om framtida Sivilforsvaret eller som man föreslår
Beredskapsstyrka. Remiss 15/8. Syftet är att man vill göra ett proffsigare
intryck med de ca 4000 som beräknas ingå i framtiden. Dock är det valår i år så
vi får se hur det går.
Sos-Alarm
Berättar om alarmeringsutredningen som genomförts, där man föreslår en ny
myndighet.
”Alarmeringsmyndigheten” som ska ansvara för all utalarmering av
räddningsresurser i landet. Kommersiella tjänstutbudet försvinner.
Minskat antal centraler till 5-7 st. Samlokalisera med andra aktörers centraler.
Krav på yrkesutbildning för operatörer.
SOS ser problem med kort tidsplan för genomförandet.
Har uppdrag att inrätta en ny teknik för varning till allmänheten via fast och
mobil telefoni
MSB
Kommenterar avbrottet i Eda. Beror på hyrd transmission där man inte
uppfyllt kraven på UPS. MSB arbetar för fullt med att bygga egen
transmission.
Brannvesen Eidskog
Positivt med samarbete med Sverige. Träffas en gång om året och kör en liten
övning.
9

Gränsövning 2013
Magne redogjorde för mål, syfte och händelseförlopp i stort. Han gick
även igenom tänkt projektorganisation och till det projektplanen med
tidslinjal/framdrivningsplan. Då vissa delar i nuläget inte ska spridas
för att inte röja exakt var övningen ska genomföras och vad
omfattningen av olyckan är tänkt att bli så kommer det inte nämnas
mer här och nu. Mer information kommer ni att finna i publicerat
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bildspel.
Alla vid mötet godkände scenario, ingående aktörer och stommen till
projektplanen.
10

Beslut;
Till GÖ13 ska det finnas ett utkast/prototyp till checklista som
skickas till Lst/Fylke för vidare spridning.
Peter Karlsson och Magne Brobakken samverkan kring ordlistan.
Renate skickar förra mötesprotokollet senast 7 juni.
Johan Olsson är redaktör på webbsidan.
Strategisk inriktning enligt PP. Förslag på aktiviteter till projekt skickas
till Leif senast 14 juni. Om inget nytt kommer in så ligger föreslagna
huvudpunkter till grund för ansökan. Storövning planeras ligga kvar
enligt tidigare beslut.
(Ulf har inspel om att varning och kriskommunikation ska ingå i punkt
2 i aktiviteter som redovisas under p.7).

•

Nästa möte 27-28 november
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Vid pennan Peter Forsström

