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Sändlista

Anteckningar förda vid Gränsräddningsrådets
möte 2016-04-27--28

Plats: Leksand Tällberg
Deltagare: Jan-Olov Olsson, Ingela Boberg dag , Lars-Håkan Jönsson, Leif Gustavsson,
Kaare Kveset, Johan Olsson, Peter Forsström, Johan Neby, Geir Kristoffersen dag 1,
Jonny Hjalmarsson, Kjell-Erik Kristiansen, Anne Gjulem, Monika Magnuson och Jacob
Rubensson, Rune Lindbom, Lars Wiren, Hans Ericson, Hampus Per, Renate Melbye Utti,
Nils-Erik Haagenrud, Per Ivar Bekk, Pär Maltesson, Johan Westh, Johan Brekke, EvaKarin Ljunglund
Program i stort:
Föregående protokoll
Information om pågående projekt i Värmland-Hedmark
Ros/RSA Kjell-Erik,
Flyktingsituationen
Gruppvisa samtal
Redovisning av läget i projektet Gränslös krishantering,
Händelser på hemmaplan
Återkoppling Tabletop och inför övning 2017

1

Lars-Håkan Jönsson hälsade alla välkomna

2

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

3

Monika och Jakob informerade om projekt tekniskt stöd vid övningar.
Presenterar projektet CriseIT som är ett Interreg-projekt som pågår
under 2016-2018. Strävan i projektet är att ha låga kostnader för att
kunna använda systemet. Ett verktyg för effektivare planering, tar
kortare tid, enklare erfarenhetsåterföring. Primär målgrupp är
krisledningsnämnder.
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Se bildspel.
Ett av de viktigaste verktygen är telefon eller ”padda”.
www.criseit.org för mer information.
4

Kjell-Erik redovisade arbetsläget i ROS/RSA
Dokumentet ska korrekturläsas och vara klart även grafiskt till 1, juni.
När produkten är klar får ni information så att ni kan om ni vill ha
presskonferens. Kjell-Erik ställer upp som kontaktperson.
Dokumentet kommer efter det att det är fastställt finnas på vår
hemsida. Dokumentet omfattas inte av sekretess.

5

Redovisning från respektive organisation om läget avseende flyktingsituationen.
I kommunerna är det stora utmaningar med att ta hand om flyktingar vad
gäller boende, skola och omsorg. Ett av de stora problemen för
blåljusmyndigheterna är förutom att det är bråk och att det är onödiga larm på
anläggningarna, att anläggningarna ligger långt från städer där resurser finns att
tillgå.

6

Johan Brekke informerade om arbetet med ny organisation inom
Polisen i Norge. Han berättade att organisationsförändringen hade
kunden i fokus och att skapa närhet till kunderna/medborgarna. Det
finns ett sparbeting motsvarande 20 miljoner i detta. Man ska under
2016 lägga grunden för den nya organisationen och dess nya
funktioner vilket kommer att kräva stora resurser. I stort står de för
samma utmaningar som för polisen i Sverige. Se mer i bildspelet.

7

Redovisning från de funktionsvisa samtalen
Fylkesmannen redovisar att:
man ska anställt en kollega till efter sommaren, DSB har gjort en
årsuppföljning vilket visar på behovet av stöd och uppföljning i
kommunerna.
Det pågår diskussioner om kommunsammanslagningar samt
eventuellt bildande av storregioner av Fylkena.
Värmland har nu full bemanning. Arbeten som pågår nu är bland
annat kommunuppföljningar, lärande av flyktingsituationen, visst
arbete med civilt försvar samt är under en omorganisation där
medarbetare är oroliga och arga.
Dalarna: pågår nu samråd kring ny flygplats i Sälen.
Kommunuppföljningar, civilt försvar, samt övning Bequerel 10-11
maj-kärnteknisk olycka. Samövning vecka 22 mellan
blåljusmyndigheter under rubriken cbrne och pågående dödligt våld
PDV.
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Förslag till beslut:
Föreslå Kjell-Erik förvalta ROS/RSA till 2019
Föreslå att Dalarna tar fram förslag på åtgärdslista utifrån ROS/RSA
till nästa möte.
Föreslå att mötet beslutar om att ROS/RSA ska revideras 2019
Förslag på nästa möte: 25-26 oktober alt. 2-3 november.
Polisen
Diskussioner kring förändring av lagstiftning pågår inom
Polismyndigheten i Sverige.
Studiebesök har varit i Finland för att se hur de arbetar och hur man
kan arbeta i andra länder exempelvis sampatrullera, stora evenemang
mm. Polisledningarna Region Bergslagen Politi Innlandet som ska
träffas nästa vecka för vidare inriktning i detta arbete.
Flyktingsituationen är just nu en stor utmaning.
Vi måste utbyta rutiner och erfarenheter kring fenomenet pågående
dödligt våld så att vi arbetar lika när vi går över landgräns.
Landsting
Nationell övning stor skadehändelse hur man ska tackla det i Sverige.
Det är ett Regeringsuppdrag där 7 landsting ska övas. Hur tacklar man
det på regional nivå, spelövning. Hur löser man vårdplatser och
logistik?
Dalarnas helikopter är i drift sedan några veckor.
O-ringen vecka 29 med 20 000 löpare som genomförs i Sälenfjällen.
1.maj landstinget Dalarna går upp i startläge.
Vi saknar ambulanschefer inom Gränsräddningsrådet, kan dessa vara
med i framtiden? Ja det går bra, ingen på mötet var emot.
Hur går det med regionsindelningen? Arbete pågår nu med
nivåindelad sjukvård.
Räddningstjänst
Samlokaliserar 110 och 112 centraler (brand-räddning och polis), till
polishuset i Hamar, sjukvård kan komma senare för samgruppering.
Regeringsutredning att se över hur samverkan kan bli bättre mellan
kommunernas räddningstjänster, vissa sammanslagningar har redan
påbörjat. Det är stora utmaningar att rekrytera deltidsbrandmän i
Norge och det är stora utmaningar i kölvattnet av flyktingsituationen.
Det finns många lycksökare som köper undermåliga lokaler för
asylboenden. Många av dessa ligger långt ut på bygden. De som fått
avslag har tänt på byggnader.
Civilförsvaret vill tidigt ha meddelande om de behöver hjälp på svensk
sida.
350 miljoner ur en stiftelse som ska användas till att köpa 12 nya
brandbilar, insatsbilar och utrustning för first responder och detta kan
brannvesendet söka att få. 80 miljoner avsätts till förebyggande/risiko
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arbetet. Ett av kriterierna för att få söka är att samverkan ska bli bättre.
Ca 260 stationer har sökt.
Stora utmaningar finns med First Responder/IVPA att få folk att ta
dessa uppdrag. Läget kompliceras av att flera har hamnat i olyckor och
till och med blivit skjutna PDV. Hur gör man bedömningen, blir man
stressad och går in eller väntar på polisen.
Digital karta vad är statusen på det? Jämtland
Larm i gränsområdet fungerar bra visar händelser i gränsområdet.
SOS och 110 bör fortsätta samarbeta och delta i dessa möten.
Kom ihåg att ställa frågan om man dragit styrkor på andra sidan gräns.
Sivilforsvaret
Hur Sivilforsvaret ska utformas kommer i ett förslag som lämnas till
DSB 15 juni.
Stortingsbehandlas tentativt hösten 2016.
Det är fortfarande tjänsteplikt i Norge. Tjänsteplikten kommer från i
sommar att även omfatta kvinnor till Försvaret.
Civilforsvaret har mätkapacitet för att kunna indikera
bakgrundsstrålning och från andra strålkällor exempelvis dirty bombs.

8

Redovisning av läget i projektet Gränslös krishantering,
Styrgrupp Lars-Håkan: Har möte ca en gång per månad ofta via LynC.
Styrgruppen har löpande dialog med arbetsgrupperna. Arbetsmöten
har genomförts som fysiska möten i Malung.
Den 14 juni kommer vi att genomföra ett stort möte via LynC där
även arbetsgrupperna ingår. Gemensam uppstart därefter fortsätter
respektive grupp med sina frågor via LynC. Detta möpte följs upp den
20 september.
Gränslös samband Leif G, Enligt tidigare beslut så överlåter vi detta
arbete till den nationella gruppen som arbetar med Rakel/Nödnett
och ISITEP. Vi har representation i det projektet genom Karin
Jonasson.
Utrymning alarmering och prioritering Renate M-U:
Genomförde Tabletop övning 12 april. Deltagare var kommuner,
blåljusmyndigheter. Saknades gjordes SOSalarm varvid larmkplaner
inte kunde övas i tillräcklig omfattning. Själva övningen och spel finns
i bifogat bildspel. Det kan vid en första utvärdering konstateras att det
vi kommer överens om att förmedla inom respektive organisation från
våra möten inte når fram till de som har behov av informationen. En
djupare utvärdering kommer att göras den 19 maj, och resultat av den
ska vara underlag inför uppföljning den 30/11-1/12 samt övning 2017.
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En fråga om ekonomi lyftes inför övningen i december och LarsHåkan meddelade att det finns pengar för att genomföra den
övningen. Veikko Kekki skulle bistå med övningsidéer och återkoppla
detta den 19 maj. Efter den 19 maj måste målgrupp kunna presenteras.
Utbildning/övning Johan O:
Redogjorde kort om statusen i projektet och att det fanns behov av att
se hur andra län har arbetat med så kallade gränssamverkanskurser.
Mötet beslutade om att skicka en representant till Jämtlands övning
för att ta del av deras upplag, mål syfte samt skapa underlag för egen
gränssamverkanskurs. Uppdraget överläts till övningsgruppen att utse
representant.
Det framkom önskemål om att upprätta en flerårig övningsplan för att
underlätta för deltagande aktörer att planera på lång sikt. Jämförelse
gjordes med SOSalarms övningspolicy där man talar om 6 månaders
framförhållning.
9

Redovisning från tabletop-övningen, se ovan.

10

Eva-Karin redogjorde för tänk kring planeringen inför övning 2017.
Se bildspel

11

Beslut:
Att Kjell-Erik förvaltar ROS/RSA till 2019
Att Dalarna tar fram förslag på åtgärdslista utifrån ROS/RSA till nästa
möte
Mötet beslutar att ROS/RSA ska revideras 2019
Nästa möte: 25-26 oktober
Utbildnings och övningsgruppen utser en representant att besöka
Jämtland på deras övning.
Dalarna ska komplettera hemsidan med tidigare övningar i form av
övningsbestämmelser och utvärderingsrapporter. Föra in aktiviteter i
kalendern, upprätta lista med foto och kontaktuppgifter på rådets
medlemmar. Lägga upp en mejllista på deltagande aktörers officiella
mejladress.
Rådets medlemmar sänder in bild och uppgifter till ovan uppdrag till
Peter Forsström.
Efter mötet den 19 maj ska det presenteras för rådets medlemmar
vilken målgrupp som höstens tabletopövning vänder sig till.
Att landsting och Sjukehus-innlandet utser representant som ska delta
i Gränsräddningsrådet, ambulanschef eller motsvarande.

•

Nästa möte 25-26 oktober 2016
Peter Forsström

