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Sändlista

Anteckningar förda vid Gränsräddningsrådets
möte 2014-11-24--25

Plats: Falun, Scandic Lugnet
Deltagare: Jan-Olov Olsson, Ingela Boberg dag 1, Lars-Håkan Jönsson, Leif Gustavsson,
Kaare Kveset, Johan Olsson, Peter Forsström, Tormodd Bakke, Johan Neby, Geir
Kristoffersen dag 1, Lena Friberg, Jonny Hjalmarsson, Gunnar Bergström, Katarina
Jonsson, Kjell-Erik Kristiansen, Anne Gjulem, Susanne Thellberg, Egil Ekåsen, Per Ivar
Bekk.
Program i stort:
Föregående protokoll
Redovisning av läget i projektet Gränslös krishantering,
Styrgrupp Lars-Håkan
Ros/RSA Kjell-Erik, Gränslös samband Leif G, Utrymning alarmering och prioritering
Johan N,
Utbildning/övning Johan O
Gruppvisa samtal
Händelser på hemmaplan
Rapport från Skogsbranden i Västmanland

1

Lars-Håkan Jönsson hälsade alla välkomna

2

Peter Forsström gick igenom föregående mötesanteckningar, dessa
lades till handlingarna.

3

Lars-Håkan redogjorde för läget i projektet Gränslös samverkan

4

Aktivitetsansvariga redogjorde för arbetsläget i Projekt Gränslös
samverkan.
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Fyra huvudaktiviteter:
- Regional samverkanskurs, utveckling i gränsområdet samt storövning
2016-17.
Johan O redogjorde för läget i gruppen och önskade en mer tydlighet
vad gäller uppdraget. De är beroende av och samarbetar med gruppen
samband. Man tittar på att ta fram en pilotutbildning för en
gränssamverkanskurs. Pilotutbildningen är planerad att genomföras
under 4.e kvartal 2015.
- Regional prioritering och evakuering/utrymning vid kris
Johan N meddelade att de under förmiddagen har haft möte i gruppen
och att nästa möte är den 9 december i Malung. Gruppen har AnnaKarin Julh från MSB som bollplank. Syftet är att arbeta med frågor
som rör information till allmänheten och inventera behov av hjälp för
informationsspridning.
- Utveckling radiokommunikation Nödnett/Rakel
Leif redogjorde att arbete kommit igång och att man inte fokuserar på
teknik utan ledningssystem/metod och ska verka som stöd till
gruppen utbildning och övning. Projektet är synkroniserat med
projekt ISITEP. Man ska implementera nationella riktlinjer och kunna
använda sig av dessa från 2017.
- Utveckling av regional RSA över landgräns
Kjell-Erik berättade om arbetsläget och att arbetet gäller området
kring riksgränsen. Och att de tar fram teman/scenario. Det arbetet ska
vara klart 30/1. En första rapport ska var klar 13/2 och presenteras
för styrgruppen.

5

Redovisning från funktionerna
Länsstyrelsen Fylkesmannen
Berättade om arbetsläget i Destination-SITE (Sälen-Idre-Trysil-Engerdal)
Fjällpaketet och nya flygplatsen
Sveriges beredskapsplanering tillsammans med Försvarsmakten och övning
Dagny där man försöker hitta områden att utveckla.
I Norge så har man avsatt pengar för inköp av beredskapstelefoner med unika
abonnemang som ska delas ut samhällsviktiga aktörer och myndigheter.
Arbete inför skid-VM, risker och farhågor.
Landsting/Sukehus
Se nedan
Polis
Arbetar med teknikstöd både för den gamla och för den nya tekniken vilket tar
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kraft.
Polisen har slutat att rycka ut, citat ”vi är redan ute”. Det går mycket energi att
fundera över framtiden.
Upplever större hot efter sommarens händelser med IS.
Räddningstjänst, RAPS-kanaler klara under 2015.
Pratat om organisation och märkning på skadeplats. Tog även upp detta med
arbetsgivaransvar (arbetsbestämmelser) i samband med förstärkning över gräns
men även vad gäller i vardagen.
Frågor som vad gäller, vilket lagrum finns när man kör ”blåsljus”.
Erfarenheter från Magnor var ledarskapet som diskuterad, dvs praktiskt
ledarskap om man har styrkor från båda sidor gränsen. Var överens om att
verka för fler samövningar i mindre format.
6

Laget runt
Länsstyrelsen Fylkesmannen
Värmland, deltog på gränsräddningsmöte Östvold-Västra Götaland, deltog på
möte i Halden. Påminner om Nordreds möte 8-9 september i Göteborg.
Hade personal i Västmanlands stab under branden.
Brandflyg, försök hr gjorts under sommaren md satelitövervakning främst i
Luleå. Efter övningarna så har vi konstaterat brister i stabens förmåga.
Kraftiga skyfall i Kristinehamn och Karlstad som orsakade översvämningar på
E18. Länsstyrelsen kommer att delta i SAMÖ-2016.
Hedmark, Översvämningarna i Trysil är ett stort problem.
Skogsbrandbevakning med flyg har under sommaren observerat 18 bränder i
Trysil och Elverum. FNH lägger ner 200 000 på brandflyget.
Tagit fram en handlingsprogram utifrån regional ROS.
Genomfört sex stycken övningar under året, scenario elbortfall. FMH har som
målsättning att öva fyra kommuner per år.
FMH är nu inne i Nödnet.
Dalarna, deltog ej aktivt i Västmanlands stab utan fokuserade på att höja egen
beredskap och utse förutom TIB och kriskommunikatör även en
händelseansvarig. Detta i syfta att vara förberedd om branden spred sig upp i
Dalarna. Presumtiv räddningsledare utsågs och även vår Resurssamordnande
funktion aktiverades.
Arbetat med projektet som ett led i vad utvärderingarna från övningar gett.
Polisen Värmland
Deltog ej.
Polisen Dalarna,
Fokus ligger på att utreda brott och redovisa resultat. Ny organisation från
årsskiftet, finns mycket oro i organisationen. Mycket på skruv och mutter-nivå
och funderingar var besluten ska ligga i framtiden. Det blir 6 stycken
beslutsnivåer i framtidens organisation.
Det blir ingen utökad personalram.
De upplever att det inte är någon fara med deltagande i gränsräddningsråd.
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Politiet Hedmark
Nödnet 100% fungerar bra, tyvärr har alla ännu inte fått systemet. Införandet
av Nödnet kosar mycket pengar och det ska in i ramarna vilket kan betyda att
personal måste sluta eller inte ersättas vid avgång. I dagsläget är det ingen
besparing jämfört med tidigare system.
Efter jul ska det komma nationella direktiv om ny regionsindelning, kanske sex
regioner men troligen tio stycken.
Sukehuset Innlandet
Geir redogjorde organisationen men också problemställningen med
legitimerad personal för att kunna verka inom respektive område. Avtalet ska
ses över men är en byråkratisk process. Dovre basens personal har fått
legitimation. Bilambulanspersonal ska även den i framtiden vara legitimerad.
Det upplevs som stor olikhet mellan svensk och norsk ambulans där i Sverige
krävs högskoleutbildad sjukvårdspersonal medan i Norge är kravet
eftergymnasial utbildning. Nu kommer man att starta en tre-årig
högskoleutbildning som kommer att ta cirka tio år att utbilda all
ambulanspersonal.
Man förbered sig för kommande ungdoms-OL som går av stapeln 2016.
Det har varit ett bra arbete med checklistor. Nödnett har varit en bra
katalysator för verksamheterna och man tvingas in i samverkan vilket är bra
för alla parter.
Räddningstjänsten Älvdalen
Ny kommunal organisation som tar mycket arbetskraft, ska minska
kostnaderna i kommunen med 15%.
Mycket larm och har ökat på hela bredden, skogsbränder, översvämning,
trafikolyckor m.m. Kommunen har idag ett brandpostnät som kostar över
200 000 kronor i drift varje år som ska tas från räddningstjänstens budget.
Köpt ny brandbil. Rakel finns nu även i övrig kommunal verksamhet.
Räddningstjänsten Malung Sälen
Deltog ej. Peter redogjorde kort för den nya FIP-organisationen.
Räddningstjänsten Arvika Eda
Ansträngd ekonomi.
Charlottenberg är på tillväxt.
Samarbete med Eidskog i samband med brand i stall i gränsområdet. Arbetar
hårt med att införa RAKEL.
Sivilforsvaret Hedmark
Har haft utökad beredskap för skogsbränder även med helikopter med
anledning av hedbränderna förra vintern. Man har således beredskap för denna
typ av händelser året runt.
Utvärderingen efter hedbränderna visar att de kan vara mer effektivt med fler
små brandstyrkor än en stor som är centraliserad. 2-3 juni ska det genomföras
utbildning i skogsbrandsläckning, vill ni veta mer ta kontakt med Nils-Erik H.
För den som vill läsa mer om utvärderingen från branden i Laerdal, Flatanger
och Freya kan gå in på DBS hemsida
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www.dbs.no/global/publikasjoner/2014/rapport/brannen_i_Laerdal_flatange
r_froya_2014.pdf
En utvärdering till av samma brand kommer nu att göras av PWC, på uppdrag
av Justitieministern.
Sos-Alarm
Under sommaren har det varit 30 000 fler samtal än vanligt under samma
period. Centralerna rekryterar sjukvårdspersonal för att bättre kunna svara upp
behovet av stöd i nödsituationer. Affärsområdena är indelade i räddning, kris
och 112.
11313 används inte som det ska, utbildning och information behövs i
kommunerna.
Arbetar aktivt med att ta ner svarstider, anställer fler personal.
Brannvesen Eidskog
Ny brandbil har köpts. Konstaterat färre automatlarm. Översvämning av
större omfattning. Stallbrand i gränsområdet, samarbete med Arvika-Eda.
Färre och mindre skogsbränder. Infört nödnet. I övrigt lugnt.
Torsby
Ingår i ett projekt tillsammans med 12 andra kommuner med att ta fram mål så
kallade ”medborgar löften” för och i samverkan med ungdomar, pensionärer
och näringsliv i syfte att skapa ett säkrare samhälle. Bland annat var ska polisen
lägga sina resurser och hur ska det kommuniceras med allmänheten.
Räddningstjänsten i övrigt lugnt med nio bränder under vecka 30.
Övning i Höljes tillsammans med Trysil och Sysslebäck.
Glåmdal
En skogsbrand som höll på i tre timmar på hela sommaren. 14 tal husbränder i
medlemskommunerna. En ökning av automatlarm i området. Har nu gått in i
Nödnett vilket kräver mycket utbildningstid. Har haft en gränshändelse i
Torsby-området. Pressad ekonomi men kan behålla beredskapen. Man löser
det genom att färre åker på första insats som exempelvis soteld.
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Ingela Rignell från Länsstyrelsen Västmanland berättade om
erfarenheter från sommarens skogsbrand.
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Redovisa arbetsläget avseende vidtagna åtgärder efter våra övnigar.
Det var inte mycket att redovisa förutom det som ingår i de projekt
som nu pågår.

•

Nästa möte 12-13 maj 2015
Peter Forsström

