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brandmännens riksförbund, brf, är med cirka 9 000 medlem-
mar sveriges i särklass största organisation för anställda inom 
räddningstjänsten. brf, som är en partipolitiskt obunden organi-
sation, ingår i paraplyorganisationen the international firefighter 
unions Alliance (iffuA), som samlar mer än 600 000 brandmän. 

brf:s bransch- och medlemstidning swedish firefighters, sff, 
trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver 
brf:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till 
samtliga riksdagsledamöter. sff granskar allt som berör bran-
schen, samt håller läsarna uppdaterade vad gäller sådant som 
ny teknik, forskning och lagstiftning inom området. omslagsfoto: 

Anders Cederberg
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runt om i Sverige, eller kontakta oss på Sievi AB för mer 
information.
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LEDARE

Vad försVarar försVarsdepartementet?

peter bergh

förbundsordförande

”pol it iker är r ädda för att göra fel och därför får man 
svar som inte betyder något och beslut i samma anda”, är 
det så enkelt? Att vara ”politiskt korrekt” och inte klumpa till 
det med en otillåten åsikt är inte bara kvävande utan farligt 
och odemokratiskt. Det politiska språket är uselt ur flera per-
spektiv. För svårt, för krångligt och inte sällan helt obegripligt 
men för att svara på frågan, nej det är inte så enkelt. Det kan 
vara en del. Att göra sig förstådd och ibland att försöka våga 
göra sig förstådd för i vissa frågor blir det nästan alltid fel 
speglat av förutfattade meningar och viljan av att hitta fel 
och ofta grundad i en oförmåga att skilja på sak och person.

i  bl ål jusyrkena är v i fak t isk t duk t iga  på att skilja på 
sak och person då det ligger i yrkets natur och är en grund i 
yrket. Neutralitet och opartiskhet bygger förtroende och ger då 
möjligheten att kunna hjälpa alla och något som både värnas 
och faktiskt syns i förtroendemätningarna. Vilka ligger ojämför-
ligt i topp år efter år? Jo brandmännen! Polisen har lagligt eller 
olagligt, ambulansen sjukt eller friskt och räddningstjänsten 
skadat eller oskadat. Visst är det starkt förenklat men i en slags 
pedagogisk förklaring duger det och i dessa grundtankar behövs 
då inte ”person” utan det är ”sak” som styr, Styr om det blir en 
insats eller inte och i vilken grad insatsen bör utföras.

 jag är alltså tröt t på at t br andmän  skall utmålas att 
vara några rasistiska manschauvinister och faktiskt oavsett, 
om brandmannen är man eller kvinna i starkt generaliserande 
form. Hur mycket resurser har lagts på att visa just det och 
vilka effekter har det fått och är det dags att göra något annat 
snart? Jag tycker det och något annat som att säkra det vi 
har och utveckla vår förmåga relaterat till att ta till oss nya 
arbetssätt, nya produkter, utbildning, övning och se till att vi 
verkligen kan och klarar vårt grunduppdrag. Om vi satsat på 
fordonssäkerhet och ett utryckningsförarbevis och lagt riktig 
fokus på dessa frågor hade vi då haft de trauman relaterat till 
de brandbilsolyckor som varit? Jag vet inte, men vi måste börja 
reagera och agera för jag och många med mig anser att svensk 
räddningstjänst går mot en smygavrustning om vi inte säger 
nej och stopp och vad vill ni och vi egentligen och vet våra 
finansiärer, skattebetalarna, vad de får? Nej det vet de inte och 
tyvärr än värre, inte många av de beslutande politikerna heller 
vilket med all tydlighet framkommer när de får frågorna.   

r äddningstjänsten i en kommun  svarar för skydd, säker-
het och är själva grundtryggheten i de flesta medborgares 
synsätt. Jag delar det synsättet. Statistiken över larmut-
vecklingen är inte tilltalande och jag hoppas nu att någon 
i debatten förklara den med att riskerna ökar för oftast får 
vi ju beskedet tvärs om. Men det klart, då handlar det ju om 
omorganisation och neddragningar och statistik är som ni vet, 
lite flytande. Ofta är glesbygdens sista kommunala service den 
hårt ansatta deltidskåren och storstadens brandkår ”spelar 
alltmer Kasperteater”. Alltså får mer arbetsuppgifter och 
hårdfokuserar resurser som i vissa delar är ytterst tveksamma 
i ett operativt och ur ett förmågeperspektiv och näst intill 
katastrofala ur ett ekonomiskt. Jag saknar ofta planeringen 
och svaren på frågorna innan, alltså INNAN, man åtar sig mer 
och fler och underfinansierade tjänster och inte bara åt sin 
eller sina kommuner utan numera även åt tex landstingen eller 
försöker konkurrera med andra aktörer för att finansiera delar 
av verksamheten. Sällan fungerar det och betalas sen i värsta 
fall med att ta bort någon brandman och är det klokt?

”kommuner och region  satsar på byråkrater i stället för på 
välfärd” sade Timbro i sin rapport 2009 och 2010 tillförde sta-
ten kommunsektorn 17 miljarder kronor extra, utöver ordinarie 
statsbidrag, för att värna ”välfärdens kärna” men trots det har 
vi haft och har en hel del omorganisationer inom räddnings-
tjänsten av enbart ekonomiska skäl så vart tar pengarna vägen? 
Tja inte till räddningstjänsten och operativt arbete det är klart 
så politiker, det stundar val inom en snar framtid och vill ni bli 
kompis med en brandman eller få en snigel på ögat?

många fr ågor i ledaren  idag och det är 
medvetet för just så uppfattas svensk rädd-
ningstjänst av allt fler och tyvärr så verkar 
svaret på rubriken och då den första frågan 
vara: Försvarsdepartementet försvarar sig 
och sig själva och det är tveksamt om 
de förstått att de hanterar räddnings-
tjänstfrågor och då människors liv 
och hälsa på ett mer jordnära och 
direkt sätt än bara på sina skriv-
bord i vanliga människors ögon. 
Det är dags att vakna nu.  

Chefredaktören har ordet!
Mellerud 30/9
Först och främst vill jag skänka en tanke till de 
drabbade i den tragiska olyckan som ägde rum i 
Mellerud den 30/9 där en brandman omkom och 
ytterligare tre skadades. Inom alldeles för kort tid 
har ”utryckningskörning” krävt alldeles för många 
offer inom svensk räddningstjänst.

Det vilar ett stort ansvar på föraren om han eller 
hon måste bryta mot trafikregler för att snabbt ta sig 
framtill olyckan. Arbetsgivaren ska, som en del av 
arbetsmiljöarbetet, förebygga riskerna för att någon 
medarbetare kan komma att drabbas av ohälsa el-
ler olycksfall. Detta gäller även de risker som finns 
när man arbetar i trafiken. En brandbil som kör med 
sirener och blåljus behöver inte följa hastighetsbe-
gränsningarna och det finns heller ingen övre gräns 
för hur fort man får köra. Det gäller att använda 
omdömet och anpassa farten och uppmärksamheten 
till väglaget och trafikintensiteten.

Nu är det hög tid att beslutsfattarna tar sitt ansvar 
och inför en nationellt lagstadgad utbildning för ut-
ryckningsförare inom alla ”blåljusorganisationer”. 

”Genus”
Jag skulle vilja kommentera Håkan Axelsson 
Kommentar där han säger så här – Genus är en 
förklaringsmodell och inte en sanning, för hur 
egenskaper och arbetsuppgifter tillskrivs könen 
– till exempel ses de flesta brandmän som män, 
säger han. Är det då så fel med detta då? Kan det 
verkligen inte vara så att det finns olika typer av 
yrken som passar olika kön olika bra? Hur ser det 
ut inom vården till exempel, vad tänker man på 
när man hör ordet sjuksköterska inte tänker man 
väl på en storvuxen man med liten hjärna och 
snedvriden kvinnosyn eller?

Det är väl självklart att man ska bedriva en rädd-
ningstjänst som belyser verkligheten och speglar 
mångfald och jämställdhet.

 MSB har som målsättning att 2014 ska 40 % av 
alla nyanställda brandmän vara kvinnor är detta re-
alistiskt? Det är kanske dags att MSB börjar göra ut-
bildningen mer attraktiv för de kvinnor som faktiskt 
finns och har goda förutsättningar för att faktiskt 
klara av ett helt yrkesliv som operativ brandman. 

Politikerdebatten i Dala Mitt
Till sist vill jag passa på att tacka politiken i Dala Mitt 
för en fantastisk uppslutning till den inbjudna debat-
ten där politiken erbjöds möjligheten att ge svar till 
den oroade allmänheten gällande deras förslag till 
kommande förändringar inom räddningstjänsten, en 
stor eloge till dig Abbe Ronnsten  (S) som vågade ta 
debatten och till er andra vill jag bra säga SKÄMS!

I kommande nummer får ni bland annat ta del av en 
artikel som belyser de risker som finns med solpaneler, 
hör gärna av er till mig om ni undrar över något eller 
vill att vi ska belysa något speciellt i framtiden.

”chefredaktören”
tobias rådenfjord 
chefredaktor@firefighters.se

AnnonSerA i 
SwediSh FireFighterS!
Brandsveriges starkaste annonsorgan.

Swedish Firefighters
Partik Irmér, Annonschef
Tel: +46(0)8 742 10 08
Epost: patrik@irmermedia.com



deBatt

i  samband med insatser  vid bränder utsätts insatspersona-
len för stora hälsorisker. Vetenskapliga studier visar också att 
denna personalkategori har en hög förekomst av olika cancer-
former. Men valet av metod vid brandsläckning påverkar inte 
bara vår arbetsmiljö utan också miljön, för lång tid fram över. 
Situationen är mycket alarmerande och åtgärder bör sättas in 
omgående. Framför allt måste medvetenheten ökas hos alla be-
rörda inom räddningstjänsten och miljömyndigheter.

att min imera skador  på människa och miljö måste ha hög-
sta prioritet vid brandbekämpning. Oroande här är därför 
trenden att användandet av skum blir allt vanligare vid be-
kämpning av brand i byggnad. Skum-medel i olika former är 
farliga för såväl människan som miljön och vi har sett att allt 
eftersom användandet av skum-medel förbjuds ändrar till-
verkarna lite i formeln och påstår att medlet är miljövänligt. 
Ja, det vill säga till dess att expertisen bevisar motsatsen och 
förbjuder även den ”nya” sammansättningen. 

Med anledning av detta förespråkar vi en begränsning av 
skumanvändning vid brandsläckning, till sådana situationer 
där skum idag är det enda alternativet. Därtill måste alternativa 
släckmetoder istället för skum utvecklas för dessa situationer. 

för vad håller v i  på med,  egentligen – och vet vi säkert och 
är det rätt metval i såväl det korta som i det längre perspektivet? 

Vi vet att brandmän är överrepresenterade i cancerstatistiken 
och att rapporter kommer allt frekventare om fertilitets- och 
graviditetsproblem, direkt relaterade till brandmannayrket. 
Orsakerna återfinns i den miljö brandmän vistas i. 

vi  vet också att en del m il jöer  och metoder är farligare 
än andra att exponeras för, och det är inte för intet som t ex 
England i princip har uteslutit skumanvändning. Vissa bränder 
kräver skum men starka invändningar finns att vid varje till-
fälle skum används i England måste räddningstjänsten anmäla 
det efteråt till ansvarigt miljökontor. Dessutom måste en riskbe-
dömning biläggas, där det påvisas att alternativ har övervägts. 

av mil jöskäl är  invändig släckning med CAFS på tillbaka-
gång internationellt. Här finns vidare ett praktiskt problem av 
stora mått – medan ”vanlig” vattenfylld slang tål ganska höga 
temperaturer innan den brister, brinner CAFS-slangen lätt av. 

Dessutom styrs den svenska verksamheten av AFS 2007:7 
§ 12: ”Vid brand eller risk för brand ska rök och kemdykare 
för sitt skydd ha säker tillgång till släckvatten”.. Vi ställer oss 
frågan hur många som har reflekterat över detta?

Sammantaget borde allt detta ge en fingervisning om hur 
andra ser på användandet och metodvalet – och att vi även 
här måste lyfta frågorna till en debatt om vilka uppgifter som 
ska lösas och på vilket sätt. Ytterst bör vi fråga oss om det 
rent av är bättre att inte fullfölja en släckningsinsats för att 
skydda personal och miljö.

en rad ol ika metoder  och verktyg finns redan och andra 
håller på att utvecklas, men är vi för traditionella, för risko-
medvetna, för okunniga och kanske för mycket i tanken att vi 
alltid till varje pris ska hjälpa och alltid avsluta primärskadan 
att det går ut över sunt förnuft? Tyvärr kan det nog vara så ib-
land, och du som arbetar som brandman och läser detta – tänk 

I detta debattinlägg varnar Bo Andersson MSB, Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering, 
och Peter Bergh ordförande, BRF, för det i Sverige intensiva användandet av skum vid brandsläckning. Skum 
är farligt för både människa och miljö. Nya tester, genomförda av SP, slår fast att relaterat till fibrösa ämnen som 
bränsle är vatten bättre än skum på att kyla ned brandgaser och stoppa pyrolysfasen.

– alarmerande farligt!

Bilderna visar att högtrycksvattendimma med 
tillsatsmedlet X-Fog överträffar släckning med CAFS, 

vilket även gäller för högtrycksvattendimma utan 
tillsatsmedel. Kylning av brandgaser klarade enbart 

högtrycksvattendimma med eller utan tillsatsmedel. 
Anm. Tillsatsmedlet X-Fog är en av Vattenfall Ringhals 

och Södra Cell Värebruk miljöklassad produkt.
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sk å nsk br a n dsk y ddsdag på MSB:s 
skola i Revinge är en trevlig tillställ-
ning som lockar ett stort antal delta-
gare. Temat detta år var kommunalt 
tillsynsarbete där olika föreläsare höll 
föredrag under ämnet. Även om man 
i huvudsak jobbar med operativ rädd-
ningstjänst var det flera föredrag som 
var intressanta att lyssna på. 

Försvarsminister Karin Enström in-
ledde dagen med ett tal kryddat av 
sedvanliga politiska ingredienser, där  
jämställdhet och mångfald givetvis 
måste ingå. Intressantare blev det emel-
lertid då deltagare passade på att fråga 
försvarsministern om problemet med att 
rekrytera deltidare och pekade på olika 
hinder för det idag. Försvarsministern 
verkade något ställd av frågorna och 
lovade att undersöka sakerna.

Kontakt: +46 (0) 40 671 83 26
                     www.solorescue.se

Solo Rescue® rengör och skyddar utrustningen effektivt och skonsamt med hjälp av en roterande korg, högt vattentryck och reglerade 
tvätt- och sköljtemperaturer.

Kontakta oss för att boka 

ett gemensamt besök 

och se maskinen i drift 

hos en av våra nöjda 

kunder runt om i landet.

Ring eller mejla idag!

Enkel, snabb & riskfri 
dekontaminering av kompletta 

andningspaket

Förbättrad arbetsmiljö, reducerade 
hälsorisker och riskfritt på 2-5 minuter

Utvecklad i samarbete med Räddningstjänsten 
som en del i projektet “Friska Brandmän”

Stolt leverantör till fler 
än 30 Räddningstjänster!

då lite på de bränder du har varit med och släckt: hade ni kun-
nat bekämpa branden på ett annat sätt, och vad hände sen? 

Det är utmärkt att många – inte minst försäkringsbran-
schen – nu börjar ifrågasätta en del insatser. Såväl kvantitet, 
kvalitet, metoder, arbetsmiljö och miljöperspektiv behöver 
belysas eftersom dessa ifrågasättanden för frågorna framåt. 

en l i ten inventer ing  gällande om det finns miljö- och ar-
betsmiljöpolicys vid räddningstjänsten i Sverige ger ett po-
sitivt gensvar, men dessvärre ger samtal med utförarna ett 
negativt utfall – de flesta känner inte till dem och vet därför 
heller inte huruvida de jobbar efter dem eller inte. Om per-
sonalen inte känner till de risker man utsätter sig själv, an-
dra och kommande generationer för, hur ska man då kunna 
skydda sig och bli bättre? Tyvärr visar det sig att detta sällan 
eller aldrig diskuteras efter utförda insatser, samt att uppfölj-
ningar av miljö- och arbetsmiljökonsekvenserna av respek-
tive insats sällan eller aldrig genomförs.  

Naturliga, men långtifrån enkla frågor, är vad är då bäst och 
hur går vi vidare? Detta eftersom många viljor, tankar och in-
tressen – inte minst ekonomiska – är kopplade till detta ämne. 

men vetenskapen och de tester  som har genomförts säger 
en del sanningar. I somras när SP (Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut), i Borås, genomförde tester framkom det att 
– relaterat till fibrösa ämnen som bränsle – är vatten bättre än 
skum på att kyla ned brandgaser och stoppa pyrolysfasen: Efter 
insatsen där skum respektive CAFS hade använts var tempera-
turen fortfarande 600 grader efter släckningen och en återan-
tändning av branden skedde. Noterbart är att branden – med 
helt jämförbart resultat – släcktes med vatten och dimsläckning, 
men med den ”lilla” skillnaden att eftertemperaturen var 40 
grader. Och nej, ingen återantändning skedde.

Skillnaden mellan 600 eller 40 grader är tänkvärd, eller vad 
sägs? Men framför allt är det skumvätskans giftighet, nedbryt-
ningshastighet och bioackumulering som är det intressanta – och 
man kan ifrågasätta metoder för marknadsföring där lekande 
barn badar i skum å ena sidan och varningsmärkningen (!) på 
produkterna från samma fabrikant å den andra.

ett  av problemen med skumvätskor  är att de inte består 
av ett enskilt ämne utan av en blandning vars innehåll ofta 
ingen annan än tillverkaren känner till. Tillverkaren har gi-
vetvis ett stort ansvar när det gäller att tala om hur produkten 
påverkar såväl miljö som arbetsmiljö, och det bör ingå som 
en del av beslutsunderlaget vid upphandling att ställa de frå-
gorna och få skriftliga bindande svar. Så här uttrycker sig 
forskarna på SP: ”Användningen medför dock naturligtvis 
både ökande kostnader och en ökad miljöbelastning och det 
är därför viktigt att utreda ”kostnad/nytta” innan definitiva 
rekommendationer ges”. 

skånsk brandskyddsdag 2013
I de följande föredragen pekade några 

fördragshållare på vikten av att försöka 
skapa en likvärdig syn på tillsynsarbe-
tet mellan kommunerna. Till exempel 
kan en näringsidkare med liknande 
verksamhet i olika kommuner få helt 
olika krav i tillsynsarbetet.

Många olika försäljare av fordon 
och räddningsutrustning ställde även 
i år ut i fordonshallen. Skånsk brand-
skyddsdag har blivit ett utmärkt forum 
för att studera ny teknik och nya for-
don, väl i klass med de större mässorna. 
Det är dessutom ett utmärkt forum för 
att träffa kollegor och arbetskompisar 
i branschen. Brandskyddsdagen verkar 
också locka deltagare utanför Skåne, 
t.ex. deltog Finspångs räddningstjänst 
i Östergötland med ett antal deltagare. 
 text: Ola MOrin
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träning & hälsa med marie

Att träna för
känslans skull
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marie heter jag och arbetar som brandman på deltids-
tationen i Kävlinge. När jag inte är ute på larm arbetar jag 
som Personlig Tränare och driver mitt eget företag. 

Jag älskar utmaningar och har antagit en del sådana. 
Jag är svensk styrkelyftsmästare i Polis SM, gladiator 
utmanare, hajdykare och matros. 

Jag brinner för ämnena träning och hälsa och hoppas 
kunna glädja och peppa er läsare i allt som rör detta. 

Konferensen sKolan Brinner
10-11 oktober, sollentuna
Sedan 2007 har Brandskyddsföreningen 
arrangerat en årlig konferens med rubri-
ken Skolan Brinner och med temat:  
Sedd - Hörd - Bekräftad.

Har du ett evenemang som du vill ska synas 
i kalendariet eller en intressant nyhet?

Kontakta oss på tips@brandsvaret.se

Kalendariet 
Firefighters okt 2013

Vad har hänt med våra hjärnor? Vad hände med sunt 
förnuft och vetenskap? När slutade vi göra något 
för att det är skoj och för att det får oss att må bra?

Idag har vi pulsklockan på hela dygnet, jagar tider 
på milen, mäter våra resultat, lindrar måttband runt 
kroppen, går upp innan solen för PW`s tills sko-
sulorna brinner, blänger på kalorimätaren på kon-
ditionsmaskinen, provar smaljeans, äter mat, väger 
mat, räknar mat, hatar mat, drömmer om framtida 
resultat, blir frustrerad över att framtida resultat 
inte kommer idag eller helst igår, tar i mer för att 
förbränna mer, skyndar till nästa pass, nästa pass, 
tittar på folks muskler, provar egen biceps, jämför, 
mäter spegelbilder, springer, rusar och mäter igen. 

Självklart är det bra och effektivt att mäta sin 
träning och få motivationen genom resultat och allt 
det där. Men när tränade vi för känslan sist?

Känslan av att gå på ett spontant danspass eller 
svettas på ett spinning pass för att det är roligt och 
härligt? För att det får oss att må bra och det får oss 
att le och vara glada så öronen stoppar smilet. 

När log och skrattade vi oss genom en löptur i 
skogen, njöt av att solen strålade oss i pannan el-
ler stannade upp mitt i ett set benböj för att fånga 
ögonblicket där du kände dig så jävla stark!

När sprang vi lite långsammare för att det var så 
härligt väder att det var viktigare att njuta av stun-
den än att pressa sig själv till ett nytt personbästa.

När tränade vi för oss själva och inte någon annan?
Träningen ska få oss att må bra. Den ska göra oss 

pigga och friska och det är det viktigaste. 
Vi behöver inte träna flera pass om dagen för att nå 

resultat. Vi har hela livet på oss att träna träningspass 
och det är just det vi vill göra. Resultaten kommer och 
kanske fortare om pressen om att alltid träna släpps. 

Ibland behöver vi pausa från jakten på resultat 
och förbättring, ta av oss pulsklockan, stänga ner 
instagram och facebook och träna med känslorna.

Jag citerar Joel Kinnaman: Träning är mer än ke-
sella, fruktsallad och instagram! 

Träna ofta/sällan, mycket/lite, hårt/lätt men gör 
det för endorfinerna, för självkänslan, för dig själv!

Nordens mest sålda 
CAFS system 

 Tysk design + Nordisk anpassning 

= Enastående resultat
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            www.nfrs.se | 076-110 01 21

Boka besök av 
   demobilen i vår!

Stay safe - think forward

Kontakta oss gärna för mer information!

www.karnag.se 
08-630 10 00
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skadeplatskonferensen har verkligen blivit den naturliga mö-
tesplatsen för oss som arbetar med operativa frågor. konferen-
sens syfte; att inspirera till ett effektivt arbete före, under och 
efter en olycka. Karlstad bidrog till att göra årets skadeplats till 
en mycket givande och bra arrangerad konferens. Programmet 
var digert med många intressanta föreläsningar.

Dag1. bjöd på många intressanta föreläsningar. Lasse Nelson 
var tillbaks med Erik Elfenmark och redovisade ett intressant 
block om konstruktionsbränder. Lasse Nelson reviderande sin 
uppfattning från förra Skadeplats att det skulle dröja till 2042 
innan vi var ifatt med konstruktionsbränderna. Nu var tiden 
kortad med 20 år till 2022, positiva tongångar från Nelson alltså. 

Ett intressant block var de nya utmaningar som räddnings-
tjänsten ställs inför som presenterades av Conny Söderberg, 
Mickael Ivanov och Leif Jirebeck från Storstockholms 
brandförsvar. Att ställas inför personer som försöker ta sitt 
liv är ingen nyhet, skillnaden som de beskrev var att ti-
digare stod de och väntade under bron med vattendykare 
tills personen hoppade eller blev hjälpt av någon annan på 
bron. Nu arbetar Storstockholm med att hjälpa och bemöta 
självmordsbenägna personer innan de hoppar. Alla brand-
män i Storstockholms brandförsvar har fått en utbildning i 
att möta självmordsbenägna personer. Skrämmande siffror 
är att 1400 människor tar sitt liv varje år, 14 000 försöker 
ta sitt liv, 140 000 planerar för att ta sitt liv och 1 400 000 
tänker någon gång under året på att ta sitt liv. 

Stefan Svensson från Lunds universitet föredrog ett in-
tressant block om ventilation. Att ventilera ut brandgaser 
i samband med räddningsinsatser är många gånger en för-
utsättning för säkerhet och effektivitet. Men det är ingen 
patentlösning och man måste ha klart för sig vad man gör, 
hur brandgasventilation fungerar och hur det inverkar vid 
bränder i byggnader. Det viktiga är frånluften vid ventilation 

vilket det finns många mindre bra exempel i detta land där 
fläkten körs igång innan frånluften är ordnad, tänkvärt.

Ett intressant block var utryckningskörning av Per-Olof 
Engholm Dala mitt och Göran björn från Storgöteborg. Hur sit-
ter vi i bilarna med alla lösa pärmar, radioapparater, lampor och 
dessutom luftapparater bakom ryggen. Det finns föredömen på 
detta i Nordamerika där bilarna är betydligt säkrare för brand-
männen under transport. Tyvärr påminns vi av tragiska olyckor 
om hur illa säkerheten är i brandbilar.

Dag 2 bjöd på ett antal miniseminarier och praktiska 
förevisningar och inte minst SM i losstagning som endast 
drog två tävlande lag. Kan nog bli ett dragplåster framöver 
med fler tävlande lag. 

Räddningstjänst Väst och räddningstjänsten Ringhals vi-
sade exempel på dynamiska utalarmering. Räddningstjänsten 
Väst får i framtiden fler enheter som är spridda över ett större 
område vilket innebär att störres fokus kommer att fästas vid 
styrkeuppbyggnad av resurser samt att korta ned responstiden. 
Det vill säga tid från larm till att någon kan påbörja en insats. 

Vid insatsen som genomfördes gavs exempel på effek-
tivare ledning genom Alitis ledningssystem som inne-
bär en gemensam plattform för alla larmade enheter. 
Larmoperatören larmar ut tillgängliga resurser närmast 
till inringarens position. Operatören genomför som van-
ligt intervju med inringaren med hjälp av beslutsstöd och 
skickar sedan ut all nödvändig ärende information genom 
Rakel till fordonet där Mobil IT-stöd är installerad och ger 
”rätt” information såsom navigation, ärendedata, status, 
kvittens, kamera inspelning m.m. till fordonets besätt-
ning. Genom Alitis kan samtliga enheter erhålla samma 
information och insatsledaren respektive bakre ledning 
kan omedelbart få en blick över utalarmering med körtider 
etc. En intressant utveckling att följa.

skadeplats 2013
Rent och säkert
Vi har totallösningen för tvätt 
och sanering som går i
linje med projektet 
Friska Brandmän.

Lita på att både kläder och  
utrustning är säkra vid 
nästa larm!
- Electrolux Professional

Barriärtvättmaskin 
separerar ren och 
smutsig tvätt. 

Saneringsdisk 
för rengöring av 
kontaminerad 
utrustning.

Torkskåpet är 
specialdesignat 
för larmställ. 

Ring oss för mer information 
0372-66501

Team särskilda insatser
Under förevisningen visades små enheter, TSI enheter(team 
särskilda insatser), bemannade med två personer utrustade 
med skärsläckare och X-Fog, Fire Pro granater, resurser för 
omhändertagande vid trafikolycka och drunkningstillbud. 

Ytterligare visades Karlstads nya basbil med skärsläckarin-
sats och koppling till höjdfordon.  Under övningen svepte två 
”drönare” över skadeplatsen. I det här fallet bistod företaget 
Copture med drönare som sekundoperativt har möjlighet att 
skicka bilder till ledningsfordon alternativt bärbar lednings-
enhet och bakåt till inre ledning. 

Systemet med drönare användes skarpt i slutet av au-
gusti då det var en större brand i på sjukhuset i Karlstad. 
Även Södertörn har vid övning testat ”helikoptrar” Alitis 
Live-Video-Surveillance lösning som skickar såväl vanliga 
videobilder som bilder tagna med värmekamera. Det är ett 
relativt nytt system som vi med störta sannolikhet kommer 
att se betydligt mer av i framtiden. Användningsområden 
inom räddningstjänsten är många till exempel större skade-
platser, skogsbränder, olje utsläpp, kemolycka m.m.

Seminarier
Ett seminarie som kändes i kroppen och som man sent kommer 
att glömma var Anders Cederberg från Insamlingsstiftelsen 
Brandmännens Cancerfond som redovisade de problem vi 
ställs inför med den allt giftigare brandröken. Att hålla våra 
brandmän friska är en av våra viktigaste frågor i framtiden. 
Jag tror alla som satt på Anders föreläsning hade en tår i 
ögat under föreläsningen. 

Brandchefen i Karlstad Nils Weslin hade dessutom ordnat en 
rosa stegbil till förmån för Insamlingsstiftelsen Brandmännens 
Cancerfond som stod parkerad utanför kongresscentret. 
Blir spännande att höra mer om detta, kanske på nästa 
Skadeplats som kommer att hållas i Stockholm i samband med 
Skyddsmässan. Det blir ett spännande koncept där Skadeplats 
är separat men under samma tak som Skyddsmässan. 

 text: anderS laSSeS
Leif Jirebeck, Conny Söderberg och Mickael Ivanov på stora scen om SPIS-larm.
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olas spalt

ola morin

Ola Morin började arbeta vid 
Helsingborgs brandförsvar år 1982, 
och tjänstgör nu som insatsledare 
och kompetensutvecklare där. Han 
är medlem i BRF sedan år 2010.

AutomAtlArm

Daglig användning

Skapa handlingsutrymme genom 
förebyggande arbete - ger bättre 
incitament för att agera.

Information skapar handlings-
alternativ, vilket ökar chansen att 
man fattar ”rätt” beslut.

Underlag för taktisk såväl som 
strategisk kunskap om trender 
och utvecklingstendenser.

Crisis Information Sharing Solutions
Besök oss på www.criss.se

FÖRE UNDER EFTER
Insats Analys uppföljning

Enkel och säker

För mer information, vänligen kontakta:
Honeywell Safety Products NORDIC AB

Strandbadsvägen 15 - SE-252 29 Helsingborg, Sverige 
Kundtjänst: 042 88 200 - Växel: 042 88 100 - Fax: 042 73 968 

Email: info-nordic.hsp@honeywell.com
©2013 Honeywell International Inc. All rights reserved

Efter succén i södra Europa 
fortsätter lanseringen av 
andningsapparat X-Pro i 
Norden.

X-pro är resultatet av ett samarbete 
med rökdykarna hos Paris Fire 
Department.

• Integrerade MP och HP slangar

• Låg vikt

•  Bärställ av thermomaterial för 
bästa komfort

• Rejäla bärhandtag

•  Fenzy Quick Fix system för enkelt 
byte av fl aska

•  Vikbar fot skyddar fl askventilen 
för högre säkerhet

• Enkelt att justera passformen

HONE130100014_PUB_SE_182x130.indd   1 23/01/13   11:58

vi kör ofta på automatlarm. Jag hör också ofta 
åsikter om att vi bör sluta att köra utryckning på au-
tomatlarm därför att dessa nästan alltid är s.k. ”fal-
ska larm”. På vissa håll i Sverige prioriterar man vissa 
inkomna automatlarm som teknisk service. Man hör 
ibland också företrädare för räddningstjänsten utta-
la sig i negativa ordalag om automatlarm. Jag tycker 
det är fel och vill gärna ge följande motargument; 

Det finns i huvudsak två anledningar till att ett ob-
jekt har automatisk brandlarmsanläggning kopplad 
direkt till räddningstjänsten, försäkringsbolaget har 
krävt det (egendomsskydd) eller myndighet (oftast 
med tanke på människor i objektet/verksamheten). I 
samtliga fall är det ägaren/ansvarig för verksamhe-
ten som är ansvarig för att automatlarmet finns i den 
omfattning som krävs och att det fungerar. Ibland får 
man höra ”-men det är ju räddningstjänstens larm” 
när man kommer på automatlarm, men det är fel.

Ett automatlarm ska snabbt kunna larma om ett 
brandtillbud inträffar i objektet och fördelen med att 
ha det direktkopplat till räddningstjänsten är att man 
på det viset har möjlighet att korta insatstiden väsent-
ligt. Man har möjlighet att bekämpa branden i ett skede 
där omfattningen inte är så stor. Tar man inte auto-
matlarmet på allvar försvinner snabbt den möjligheten. 

Inom räddningstjänsten propagerar vi hårt för 
brandvarnare till bostäder och att brandvarnare gör 
stor nytta. Därför känns det konstigt om man inte tar 
en flera gånger mer tekniskt avancerad anläggning 
på allvar om den larmar.

En annan intressant fråga är vad räddningstjäns-
ten har för förmåga när den kommer fram till ett 
automatlarm som visar sig bero på brand i objektet. 
Klarar man att bekämpa branden i de stadier den är i 
då? Det är troligt att vissa lokaler redan är rökfyllda, 
även på de mest gynnsamma platser tar det fem till 
tio minuter från larm tills att insats kan påbörjas av 

räddningstjänsten. Har räddningstjänsten rökdykar-
förmåga är det troligtvis en enkel sak att i detta ske-
de bryta skadeutvecklingen. Saknar räddningstjäns-
ten denna förmåga i ett inledande skede kan samma 
scenario mycket väl ge en totalskada.

Jag hör också argumentet att det är en kraftigt 
förhöjd olycksrisk att köra utryckning på automat-
larm. Det förstår jag inte. En utryckningskörning ska 
inte innebära någon förhöjd risk för någon i trafiken, 
vare sig vi kör på automatlarm eller trafikolycka. Då 
är det i så fall en utbildningsfråga. 

”Men automatlarm är ju nästan alltid falska larm”. 
Nej, jag håller inte med här heller. Ett utlöst auto-
matlarm skvallrar många gånger om att något inte 
står rätt till med brandskyddet i objektet. För att ta 
några klassiska exempel på det som oftast klassas 
som ”falska” larm:

Larmet orsakat av hantverkare, någon har kört 
vinkelslip under en rökdetektor; Det skvallrar många 
gånger om att hantverkarna inte är särskilt bra på 
brandskydd i allmänhet. Med goda kunskaper borde 
inte tillbudet ha inträffat. Är risken stor att fortsatt 
arbete orsakar brandtillbud? Automatlarmet kan ha 
varnat för en allvarlig säkerhetsrisk.

Larmet orsakat av tekniskt fel. Automatlarmet kan 
ha varnat för att anläggningen är dåligt underhållen. 
Är anläggningen dåligt underhållen är risken stor att 
den inte fungerar vid ett verkligt brandtillbud. Om man 
eftersatt underhållet av en så viktig del av brandskyd-
det som automatlarmet utgör är risken också stor att 
övrigt brandskydd i objektet är eftersatt.

Sammanfattningsvis: Vi bör se automatlarms-
anläggningar som något positivt. Vid larm från en 
sådan anläggning bör vi absolut ta det på allvar och 
åka med en styrka med tillräcklig kapacitet att han-
tera ett brandtillbud.
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solpaneler räddar planeten 

– men hotar brandmännen

de flesta som ser ett tak som är täckt av solpaneler ser det 
enbart som något positivt, den förnyelsebara energikällan 
räddar ju trots allt miljön och planeten.  Men många brand-
män tänker på något helt annat: en dold dödsfara.  

En av farorna med solpanelerna är att de inte har en av-
stängningsknapp, de fortsätter att leverera ström så länge 
det finns en ljuskälla. Det här gör att alla ledningar från 
solcellerna kan vara strömförande – och därmed farliga.  

I mörker är det också lätt att halka eller snubbla på de mör-
ka panelerna.  På många byggnader där man har täckt nästan 
hela taket med solpaneler blir släckningsarbetet svårt. I vär-
sta fall är det omöjligt att hitta fria ytor där man kan såga 
upp taket för att ventilera ut het och giftig rök.  Lokaler som 
inte har ventilerats blir dessutom extremt farliga för både 
personer som är kvar i byggnaden och brandmän.    

I USA har det redan inträffat flera bränder där taken var 
så fyllda av solpaneler att det försenade släckningsarbetet.  
Så sent som i höst förstördes en jättelik lagerlokal med 7 000 
solpaneler i den amerikanska delstaten New Jersey.   

– Det kan vara så att vi inte kommer att kunna rädda 
byggnader som är utrustade med alternativ energi, varnar 

Farorna MeD SolPaneler  

EL: 
 En solcell fortsätter att skicka ström i ledningarna även 
om byggnadens huvudströmbrytare stängs av.  Det gör att 
alla elledningar på (och från) taket kan vara strömförande.  

RAS: 
 Den extra tyngden från stora anläggningar med solpa-
neler gör att risken för att taket rasar in ökar.  

HALKA:  
Solpaneler kan vara extremt hala, särskilt om det kom-
mer vatten på dem. Det ökar risken för halka.  Paneler 
som lutar kan vara svåra att upptäcka och gör att det 
finns en risk att personalen snubblar på dem.   

HET T VAT TEN:  
Om solpanelen har ett system som värmer vatten så 
finns det en ökad risk för läckor av kokhett vatten – 
och brännskador.  

FARLIG RÖK:  
Både solpanelernas batterier, solcellerna och elled-
ningar avger mycket giftig och frätande rök. 

SVÅRT AT T VENTILERA : 
När solpanelerna täcker hela takets yta är det svårt att 
hitta platser där man kan såga upp taket för att venti-
lera. Det går inte att såga i solpaneler och de kan vara 
farliga att flytta på grund av faran för el.  

FakTa: Flera inciDenTer i USa 

Mars 2012. En brand uppstår i en växelriktare för 
solpaneler på ett tak i Trenton utanför New York.  
Räddningsarbetarna tvingas att manuellt koppla ur fler 
än 100 solpaneler för att stoppa strömmen.  

Maj 2013. Fel i en solpanel orsakar en brand i en skola 
i St Louis.  

September 2013. En brand förstör en jättelik lagerlokal 
i New Jersey trots insatser från 13 brandstationer.  
Räddningsarbetet hindras av 7 000 solpaneler på det 
24 000 kvadratmeter stora taket. Räddningsledaren 
för räddningstjänsten vågar inte låta sina brandmän 
ta sig upp på taket eftersom han bedömer det vara för 
farligt på grund av de många solpanelerna.  De 7 000 
solpanelerna på byggnadens tak gör att arbetet där 
bedöms för farligt av chefen för räddningstjänsten  

September 2013. Vid en brand i en villa i Piedmont, 
Kalifornien, försenas brandmännens jobb av de många 

solpanelerna på taket. Villan blev totalförstörd.       

Källor: KTVU, Courier Post, Reuters, Western Free 
Press, Washington Free Beacon, NJ.com, The Star-
Ledger, Mother Nature Network, CBC News, Herald 
Sun, Fox News, The Atlantic Cities. 

Nu har räddningsarbetare fått ett hot från ett rätt oväntat håll: solfångare.  När allt fler tak täckts av solpaneler har flera 
faror med den miljövänliga tekniken upptäckts. I USA har tidningar gått så långt att man använt ordet ”dödspaneler”. 

William Kramer, chef för räddningstjänsten i New Jersey, i 
flera amerikanska medier.  

Vid den aktuella lagerbranden stoppades brandmän 
från att gå upp på taket – det var helt enkelt för farligt 
på grund av de många solpanelerna.  Detta trots att rädd-
ningstjänsten här i New Jersey är ovanligt kunnig när det 
gäller solenergi. Eftersom delstaten har näst flest solpane-
ler i landet har man bland annat haft särskilda kurser som 
fler än 5 000 brandmän genomgått.  

Det är inte bara i USA som faran med solpanelerna upp-
märksammats, i både Kanada och Australien har räddnings-
tjänster slagit larm.   

För att göra solenergin säkrare för brandmän är ny lag-
stiftning redan på gång. I Kalifornien måste alla byggnader 
ha en skylt vid huvudströmbrytaren om att det finns aktiva 
solpaneler. I New Jersey vill man ha små skyltar för brandmän 
med texten ”S/P” vid huvudingången till alla byggnader. I 
Australien finns redan en lag med krav på en strömbrytare så 
att solpanelerna kan stängas av på ett säkert sätt.
 text: Mikael Jägerbrand
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BaXstrap
när funktion och design blir livräddande är baXstrap det naturliga valet. 
Upphöjda och extra stora handtag gör det enkelt att komma åt när du 
ska lyfta patienten även om du har arbetshandskar. baXstrap kan använ-
das vid röntgen, mri- och CT-undersökningar.

Produkt Art nr 
baXstrap                                           982500 
baXstrap rem med clips, 1 par        982513 
baXstrap spindelrem                        982517 
baXstrap bärväska                            980800

material: latexfri

lastkapacitet: Överstiger 1 000 kg

SpeedBlocks
speedblocks är utvecklade för maximalt stöd men med bibehållen hygien.

med en enkel fyrstegsteknik kan du fixera patienten oavsett huvudstorlek. 
efter användandet byter du bara ut engångsdynorna och huvudremmarna.

Kan användas vid röntgen, mri- och CT-undersökningar.

Produkt Art nr 
speedblocks startpaket 983090 
speedblocks utbytesdynor 983096 
med remmar, 5-pack

material: Tillverkad av hållbar HDPe plast latexfri

Stifneck Select
när enkelhet och pålitlighet får styra är stifneck select det naturliga valet. 
Att försäkra sig om att varje patient får rätt storlek har aldrig varit lättare, 
mät, justera, lås och applicera på patienten.

genom att välja vuxen storleken får du fyra kragar i en. Finns nu också i en 
barnstorlek med samma teknik som vuxenversionen för enkelhetens skull.

Produkt Art nr 
stifneck select, Vuxen 980010 
stifneck select inclusive väsk 14.508 
stifneck select, barn 980020

svarvarvägen 13  |  132 38 saltsjö-boo  |  Tel 08-715 55 10   
Fax 08-715 59 10  |  e-post info@im-medico.se  |  www.im-medico.se 

Alla produkter med undantag av Philips FR3 tillverkas av Laerdal Medical. För priser och beställning kontakta IM-Medico.

Svarvarvägen 13 | 132 38 Saltsjö-Boo | Tel 08-715 55 10
Fax 08-715 59 10 | E-post info@im-medico.se | www.im-medico.se

SpeedBlocks
SpeedBlocks är utvecklade för maximalt stöd men med 
bibehållen hygien. Med en enkel fyrstegsteknik kan du 

fixera patienten oavsett huvud-
storlek. Efter användandet 

byter du bara ut engångs-
dynorna och huvudrem-
marna. Kan användas 
vid röntgen, MRI- och 
CT-undersökningar.

BaXstrap
När funktion och design blir livräddande är BaXstrap det 
naturliga valet. Upphöjda och extra stora handtag gör det 

enkelt att komma åt när du ska lyfta pa-
tienten även om du har arbetshandskar. 

BaXstrap kan användas vid röntgen, 
MRI- och CT-undersökningar.

Stifneck Select
När enkelhet och pålitlighet får styra är Stifneck Select 
det naturliga valet. Att försäkra sig om att varje patient 

får rätt storlek har aldrig varit 
lättare, mät, justera, lås och 
applicera på patienten. 

Genom att välja vuxen 
storleken får du fyra kragar 
i en. Finns nu också i en 
barnstorlek med samma 
teknik som vuxenversionen 
för enkelhetens skull.

i m m o b i l i s e r i n g
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När ”utvecklingsseminariet En räddningstjänst för alla” arrangerades i Stockholm den 17 och 18 september, redo-
visades flera forskningsprojekt som MSB har finansierat. Vidare hölls tre föreläsningar, varav en hade rubricerats 
”Jämställd brandkår livsfarlig!” Om högerextremismens intresse för räddningstjänsten. 

 myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) anslog, år 2010, 16 Mkr till två 
stora forskningsprojekt inom området ”genus 
och räddningstjänst”. Projekten, med flera 

olika delar, benämns Den genuskodade räddningstjänsten 
(GeRD), respektive Genus, Räddningstjänst, Organisation 
(GRO). Både GeRD och GRO har varit knutna till Karlstad 
Universitet, men medarbetare har också funnits vid univer-
siteten i Linköping, Luleå och Stockholm. 

Resultaten av forskningen redovisades – i samverkan 
med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Karlstads 
universitet – på utvecklingsseminariet En räddningstjänst 
för alla, den 17 och 18 september, på Globe Quality Hotel 
i Stockholm. Evenemanget besöktes av cirka 200 personer, 
inklusive BRF:s ordförande respektive vice ordförande: Peter 
Bergh och Anders Cederberg. Många av deltagarna återfinns 
på olika ledningspositioner inom landets räddningstjänster. 
Räddningstjänsten Syd (Rsyd) hade även sex direktionsleda-
möter på plats, men i övrigt var det tunnsått med politiker. 

Brandmannen som norm
Workshopen Lokala åldershierarkier och skiftande fysiska 
krav, leddes av Clary Krekula och Stefan Karlsson – båda fors-
kare vid Karlstads universitet – samt Lars-Göran Uddholm, 
räddningschef, Södertörns brandförsvar (SBFF). Forskarna 
skickade ut 2 350 enkäter till personal på 25 brandstationer 
och totalt fick de in 1 176 svar, av vilka de tyckte sig få fram 
vissa trender. Därefter intervjuade de 27 brandmän.

Resultatet av detta är, menar forskarna, att det existerar en 
norm gällande föreställningen om hur en brandman ska se ut, 
och att det därför förekommer diskriminering mot äldre män, 
samt kvinnor. Men även yngre brandmän diskrimineras, när 
de kommer från SMO till en brandstation och får höra att det är 
nu ”den riktiga” utbildningen börjar. Clary Krekula drar vidare 
slutsatsen att ”föreställningar om kvinnors åldrande används 
som ett argument emot att anställa kvinnor som brandmän.”

inga ”handläggaredrömmar”
Anders Axelsson, räddningschef i Gislaved-Gnosjö, ledde en 
workshop med rubriken ”Vilken unge drömmer om att bli hand-
läggare?”. Axelsson svarade dock aldrig på den ställda frågan, 

men uttalade att det aldrig var tänkt att handläggaretiteln skul-
le tryckas på larmställen – utan där skulle det fortfarande stå 
”brandman”. Däremot var planen att den könsneutrala titeln 
”handläggare” skulle användas i anställningsavtalet. 

Axelsson genomdrev, vid årsskiftet, till vissa delar en ”ad 
hoc-organisation”, vilken brandmännen var starkt kritiska 
mot. I samband med att SFF och andra medier granskade 
situationen gjorde han en kovändning och ändrade sig både 
beträffande omorganisation och titel. (Läs artiklarna i SFF 
3/13 på www.firefighters.se). I takt med de ovationer han 
fick från flera andra brand- och förbundschefer på semina-
riet stod det dock klart att planen endast temporärt lades i 
malpåse. (Vi återkommer till detta i SFF 6/13). 

”Jämställd brandkår livsfarlig!”
En av föreläsningarna hade rubriken ”Jämställd brandkår 
livsfarlig!” Om högerextremismens intresse för räddnings-
tjänsten. Den hölls av brandmannen Viggo Lundberg, i 
dag anställd på SBFF, och tidigare på Mälardalens Brand 
och räddningsförbund, där han även fungerade som en av 
MSB:s åtta jämställdhets- och mångfaldssamordnare. Han 
redovisade en granskning av bloggar och internetsidor, 
skapade av bl a främlingsfientliga organisationer.

”Vi börjar se resultatet av förändringsarbetet nu. Ingen 
hade kanske förväntat sig annat än motstånd, men vi hade 
inte förväntat oss att högerextrema grupper skulle fokusera 
på räddningstjänstens verksamhet”, sa han.

”Dessa människor kommer även i fortsättningen att be oss 
uttala oss i deras publikationer, eftersom det innebär att de 
får större legitimitet.  Därför bör vi föra denna dialog i andra 
forum”, menade Viggo Lundberg vidare. 

I diskussionen efter föreläsningen vände sig Per 
Widlundh, brandchef på Rsyd, direkt till Anders Cederberg, 
med följande kommentar: 

”Det finns ett fackförbund som inte har varit tydliga med 
att ta avstånd från dessa rörelser.”

I den avslutande paneldebatten betonade Anders Cederberg 
att BRF, – tvärtemot detta påstående – tar avstånd från främ-
lingsfientlighet och all slags diskriminering. 
 text & fOtO: inger Wiklund

Jämställdhet, åldershierarkier och 
högerextrema rörelser

Såväl BRF:s ordförande, Peter Bergh, som vice ordförande, Anders 
Cederberg övervakade ”utvecklingsseminariet En räddningstjänst för alla”, 

som arrangerades i Stockholm. På bilden ses bland andra Anders Cederberg 
och Lena Brunzell, jämställdhets- och mångfaldshandläggare på MSB. 

“genus” “genus”

BeGrePPSFakTa  

genusteori är en benämning på olika samhälls-
vetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt 
– till skillnad från framför allt sociobiologiska 
förklaringsmodeller – uppfattas som sociokulturella 
kategorier, föränderliga i tid och rum.

Källa: www.ne.se 

social a normer , eller bara normer, är ett sociologiskt 
begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men 
många gånger underförstådda, regler och förvänt-
ningar på beteende som gäller inom en mindre social 
gemenskap eller i samhället i stort. Med normer menas 
ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något 
eller hur man ska uppträda mot varandra.

Källa: http://sv.wikipedia.org
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– BRF är för såväl jämställdhet som mångfald och vi välkomnar alla till detta fantastiska yrke – vi har bara ett 
enda krav: att alla måste klara de krav som arbetsuppgifterna ställer. På de arbetsplatser där vi finns är det 
nolltolerans för alla slags trakasserier, även av vita svenska män, slår BRF:s ordförande, Peter Bergh, fast.

arbetsmiljön i rsyd hade länge varit dålig, när en miss-
lyckad övning, i januari, fick den ansträngda situationen 
att kulminera. Arbetsgivaren skötte inte efterdyningarna 
av händelsen på ett korrekt sätt, utan hängde bland annat 
ut instruktörerna på Rsyds intranät – samt utan att kalla 
till MBL-förhandling förflyttades en brandman till ett annat 
arbetslag. Många reagerade också på att en person – som 
tidigare hade arbetat som brandman bl a på Rsyd – med lång 
meritlista och mycket goda vitsord, ”föll bort i konkurren-
sen” när tio brandmän anställdes förra året. (Läs mer om 
detta i SFF 3/13 på www.firefighters.se).

Nättidningen Dispatch International, vilken sägs ha kopp-
lingar till Sverigedemokraterna (SD), gjorde en intervju med 
personen ifråga, samt även med BRF:s ordförande Peter 
Bergh. Detta kritiserades från olika håll. 

– Dessvärre har journalister ibland förutfattade mening-
ar om BRF, och när vi svarar på deras frågor kommer de 
underfund med att ryktet inte stämmer. Att inte prata med 
journalister skulle därför riskera att missuppfattningar 
sprids vidare. Det fungerar inte heller att dra en gräns nå-
gonstans – vi är korrekta mot alla, även när vi inte delar de-
ras uppfattningar, framhåller han och berättar att Dispatch 
International kontaktade honom ett antal gånger även sedan 
artiklarna om Rsyd hade publicerats. 

– Vi använder oss inte av dem, men de försöker använda 
oss. När jag förklarade att det handlar om ett arbetsrättsligt 
ärende som BRF driver, och att det inte finns något att till-
lägga utöver det, surnade journalisten till och sedan dess har 
de inte hört av sig mer.

alla ska ha chansen!
BRF:s ordförande betonar att det finns de som vill påskina 
att BRF består av vita rasistiska män, och som försöker få 
BRF att gå fel. 

– BRF är för såväl jämställdhet som mångfald och vi väl-
komnar alla till detta fantastiska yrke. Alla ska ha chansen 
och BRF bara har ett enda krav: att alla måste klara de krav 
som arbetsuppgifterna ställer. På de arbetsplatser där vi finns 
är det nolltolerans för alla slags trakasserier – även av vita 

svenska män, vilka får klä skott för den kultur och tradition 
som påstås råda, men som vi säger är ett förlegat synsätt, 
vilket hålls vid liv av andra orsaker, understryker han och 
påminner om att det i Sverige sammanlagt är så få som 4 000 
brandmän som har beredskap under ett dygn. 

– Varje brandman har sina förutbestämda arbetsuppgif-
ter vid en skadeplats – och vill det sig riktigt illa kan en 
enda brandman avgöra hela utgången av en insats. Att po-
lis och/eller ambulans inte alltid finns tillgänglig innebär 
därtill såväl fler uppgifter för den enskilde brandmannen 
som högre risk för skador. Vilket gör det än viktigare att 
säkerställa att alla, från början, har förutsättningar att 
klara jobbet, understryker han. 

Varför bara BrF?
Peter Bergh framhåller det märkliga i att just BRF granskas 
avseende jämställdhets- och mångfaldsfrågorna.

– Vi har samma uppfattning som Kommunal här, men 
jag har aldrig hört talas om att Kommunal granskas på 
samma sätt som BRF. 

Peter Bergh exemplifierar granskningen med uttalandet 
han gjorde i en ledare, som publicerades i våras, att BRF kan 
acceptera ”positiv särbehandling” om det sker i rätt fas av 
en eventuell anställning, medan däremot kvotering aldrig 
kommer att accepteras. 

– Efter MSB:s ”utvecklingsseminarium” började en person 
plötsligt att ifrågasätta varför BRF inte driver något ärende 
beträffande kvotering. Det är ytterst ovanligt att kommen-
tarer görs så långt efteråt, konstaterar han och förklarar att 
svaret är att det är svårt när räddningstjänster går förbi lag-
stiftningen genom att säga sig driva projekt, ”för att få in 
kompetenser som saknas i organisationen” och sedan anstäl-
ler personer som har deltagit i projektet. 

– Dessutom är den ansvariga myndigheten, Diskriminerings-
ombudsmannen, inte intresserad av att driva ärenden där svens-
ka män upplever sig diskriminerade, konstaterar Peter Bergh.

– Alternativet är att vi själva tar ett ärende till domstol, vil-
ket skulle kunna bli kostsamt för medlemmarna. Men, kanske 
kommer vi dit, avslutar han.  text & fOtO: inger Wiklund

Brf välkomnar alla!
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“genus”

BRF:s ordförande, Peter Bergh, framhåller att 
BRF är för såväl jämställdhet som mångfald. 

– På de arbetsplatser där vi finns är det 
nolltolerans för alla slags trakasserier, även 
av vita svenska män, slår han fast. 
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håk an a x elsson,  msb:

”Genus är en förklaringsmodell 
och inte en sanning”
Med anledning av MSB:s utvecklingsseminarium ville SFF prata närmare med Lena Brunzell, handläggare 
i jämställdhet och mångfald. Men, ett par dagar innan den överenskomna tiden underrättade chefen för 
enheten utveckling av räddningstjänst och krishantering, Håkan Axelsson, SFF att intervjun i stället skulle 
genomföras med honom. 

– Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning, för hur egenskaper och arbetsuppgifter tillskrivs könen 
– till exempel ser de flesta brandmän som män, säger han.

Varför tog du över intervjun från Lena Brunzell?

– Med jämna mellanrum är det många journalister runtom i 
landet som vill prata med MSB om dessa frågor och vi be-
stämmer vem som ger budskap i olika frågor. I de fall frågorna 
handlar om hur vi prioriterar våra anslag så är det chefer som 
skall svara. Jag har jobbat länge både med detta och rädd-
ningstjänst- och krishanteringsfrågor, och era frågor handlar 
till största delen om hur vi prioriterar våra insatser området. 

Hur vill du definiera begreppen jämställdhet, mångfald, tolerans?

– Jämställdhet innebär att skapa samma förutsättningar 
för båda könen. Mångfald är mer omfattande och används 
fel ibland, men handlar om olika egenskaper såsom etnici-
tet. Tolerans innebär att olikheter accepteras.  

Om rökdykning av olika skäl inte kan genomföras, hur ska då 
människor livräddas ur brinnande byggnader och liknande?

– Om resurserna inte finns kan ingen livräddande insats 
genomföras. Men det händer väldigt sällan. 

Teknikutveckling såsom hjul på slangkorgar är givetvis bra 
– men vad gör man om brandmän inte orkar bära korgarna 
t ex uppför trappor?

– Jag är allergisk mot att korgarna finns kvar – det är en gam-
mal teknik. För 30 år sedan införde Norrköping dubbelrullad 
slang, nu kommer det handtag så att man slipper kantigheten.  

Om detta är så bra, varför har inte alla räddningstjänster 
infört det?

– Jag vet inte, men det beror kanske på tradition. Det är samma 
sak med skogsbränder – man behöver inte gå långa sträckor, 
utan kan använda fyrhjulingar. Men i trappor måste slang lyf-
tas, och det är ett av de tyngsta momenten i yrket. 

Ett av MSB:s mål har varit att 40 procent av alla nyanställda 
brandmän ska vara kvinnor år 2014. Är detta (fortfarande) 
ett realistiskt mål?

– Räddningstjänsten ska vara jämställd. Några kommer att 
lyckas och några inte – och det beror på att de inte har lyckats 
göra arbetsplatserna attraktiva för kvinnor. Polisen ligger högre 
här, vilket de hade gjort även om de inte kvoterat in kvinnor. 

Kommer ovanstående mål att följa med i det nya handlings-
programmet, och när i tiden ska det infrias?

– Ja, men vi är bara i början av diskussionerna beträffande 
vad som är realistiskt i tid, så jag passar på årtalet. Det 
är en viktig punkt i handlingsprogrammet och vi kommer 
att jobba med detta under nästa år – men en möjlighet är 
att sätta upp delmål. Kanske behöver vi få in politiker och 
allmänheten i detta arbete. 
 
Anser du att kraven – vid nyrekrytering – på fysisk styrka och kon-
dition generellt kan sänkas ytterligare i alla räddningstjänster?

– Vid nyrekrytering av brandmän krävs vissa kunskaper. 
Det är okej att klara en grundnivå beträffande den fysiska 
styrkan – tidigare låg kraven här alldeles för högt. Det 
handlar inte om en generell sänkning; vissa kanske måste 
sänka nivån och andra höja den. Winternets studie om 
gränsvärden är klar och kan användas här. 

Ett antal räddningschefer deltog i referensgruppen för MSB:s 
nuvarande handlingsprogram (2009 – 2014) för jämställdhet 
och mångfald. På vilka grunder valdes dessa ut? 

– Jag plockade ut dessa personer, vilka i huvudsak är de som 
ingår i SKL:s nätverk Sakkunniga inom kommunal rädd-
ningstjänst (SKR), där en räddningschef i varje län är med. 

Varför ingick inga fackliga representanter i referensgruppen?

– Syftet med detta var att sätta fokus på att detta är en 
arbetsgivarfråga, och i det läget var det inte lämpligt att ta 
med facken; tanken var att föra en öppen dialog där alla 
vågade säga vad de tyckte.  

Kommer någon förändring att ske i sammansättningen av 
gruppen inför nästa handlingsprogram?

– Arbetsgivarna är fortfarande viktiga, men många fler 
bör engagera sig och sammansättningen behöver breddas. 
Politikerna måste komma in här och facken är en naturlig 
del i frågan – det kan absolut bli aktuellt att ta in dem. Men 
det kanske inte blir en löpande referensgrupp. 

Hur mycket pengar har sammanlagt betalats ut till jämställdhets- 
och mångfaldsprojekt/forskning sedan MSB bildades år 2009?

– Sammanlagt 19 miljoner: 16 miljoner till GeRD och GRO, 
samt 3 miljoner till ”Från novis till nestor – ett aktions-
forskningsprojekt om maskulinitet och risk i svensk rädd-
ningstjänst”. Men något kan också ha släpat med sedan 
räddningsverkets tid. 

Hur mycket pengar har under dessa år gått till forskning och pro-
jekt avseende yrkesrelaterade områden såsom brandmännens ar-
betsmiljö, utbildning/övning samt utveckling av teknik/material?

– MSB finansierar forskning med sammanlagt 120 miljoner 
per år. Jag kan inte svara på hur mycket pengar som går till 
våra olika områden – ingen koppling finns definierad här. 
Vad gäller projekt går totalt 4,5 miljoner, per år, till jämställd-
hets- och mångfaldsprojekt såsom En brandstation för alla, 
inklusive 600 000 kronor till kommunikation om dessa. MSB 
har prioriterat bort yrkesrelaterade projekt eftersom detta är 
en arbetsgivarfråga. Vidare är det Arbetsmiljöverkets sak att 

finansiera forskning som relaterar till arbetsmiljön. Vi anser 
att arbetsmiljöfrågorna är viktiga och det är inte uteslutet att 
vi kommer att driva på ”lite mer” i dessa frågor.   

”Från novis till nestor…” avslutades i december 2011. Hur har 
MSB följt upp och analyserat resultaten från detta projekt?

– Vi tar del av alla forskningsrapporter, men ska inte ifrå-
gasätta tillvägagångssätt eller analysera vad forskarna 
kommer fram till. Det är vårt ansvar att föra ut resultaten 
i våra kanaler, främst Tjugofyra7 och MSB:s nyhetsbrev. 

Stämmer hypotesen ”män tar större risker än kvinnor”?

– Ja, och detta var redan känt sedan tidigare, eftersom 
vår olycksstatistik talar för detta, men det är bra att det 
beskrivs av forskare. 

Anser MSB att brandmän, av manligt kön, tar större risker än 
de av kvinnligt kön?

– Nej, det kan jag inte säga, MSB har inte tillgång till sån statistik. 

Kan du beskriva projektet ”Lokala åldershierarkier och varie-
rande fysiska krav”, där 27 brandmän har intervjuats. 

– Forskarna började med att skicka ut 2 350 enkäter till 
personal på 25 brandstationer och totalt fick man in 1 176 
svar som sedan använts i studien. Därefter analyserade 
forskarna svaren och fick fram trender, och en viss typ 
av norm. För att få en fördjupad förståelse gällande varför 
den här normen har uppstått intervjuade de 27 brandmän. 

Hur gjordes urvalet och hur många brandstationer repre-
senterar de?

– Vad gäller enkäten är brandstationerna slumpvis utvalda, 
medan de 27 brandmännen arbetar på tre utvalda stationer. 

“genus” “genus”
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De tre stationerna valdes ut med geografisk spridning, samt 
för att få med en större stad, respektive en mellanstor ort 
och en glesbygdsort. 

”Den genuskodade räddningstjänsten, GeRd”, sägs vara ett ”mång-
vetenskapligt forskningsprojekt”, vilket bedrivs vid Karlstads uni-
versitet. Vilka olika forskningsdiscipliner ingår i projektet?

– Sociologi, socialt arbete, arbetsvetenskap, kulturgeografi 
och genusvetenskap. 

Anser du att det är en sanning – och inte en teori – att kön är 
sociala konstruktioner?

– Kön är ingen social konstruktion, utan man eller kvinna. 
Medan genus är en förklaringsmodell och inte en sanning, 
för hur egenskaper och arbetsuppgifter tillskrivs könen – 
till exempel ser de flesta brandmän som män.  

En stor del av landets brandmän, liksom även initierade med-
borgare, känner oro för att MSB under de senaste åren i väl hög 
grad har fokuserat på genus och mångfald, och att i och med 
detta har den fysiska förmågan, oavsett variabler som kön, ålder 
och etnisk bakgrund – som yrket faktiskt kräver – förlöjligats 
bl a av MSB samt ett antal verksamhetschefer. Brandmännens 
oro grundar sig på förhöjda risker för personalen – liksom för-
sämrade insatser och därmed sämre chanser att rädda liv och 
egendom – och INTE på främlings- och/eller kvinnofientlighet. 
Dessvärre har denna oro fångats upp av Sverigedemokraterna 
och andra, högerextrema grupper. Anser du att brandmännens 
oro är en högerextrem myt?

– Självklart inte – brandmännens oro är reell och ärlig, 
men den fångas upp och nyttjas av högerextrema rörelser, 
och då har man en koppling. 
 
En av punkterna på utvecklingsseminariet hade rubriksatts på 
följande sätt: ”Jämställd brandkår är livsfarlig!” Om högerex-
tremismens intresse för räddningstjänsten. Var det, enligt din 
mening, en väl vald rubrik?

– Ja, eftersom vi ville beskriva dessa rörelsers argument 
och retorik, och skapa en diskussion utifrån detta. Det är 
inte vi som har myntat detta, utan ett exempel på hur de 
använder denna oro för sina egna syften. 

Föreläsaren, och brandmannen, Viggo Lundberg, menar att ”fas-
cistiska grupperingars intresse för räddningstjänsten har gått 
för långt och att ingen bör uttala sig i dessa gruppers medier.” 
Var och på vilka sätt ska en sund och relevant diskussion föras 
om   jämställdhet/mångfald i räddningstjänsten?

– Viggo svarar tydligt att vi inte ska använda dessa grup-
pers hemsidor. Det är ingen tvekan att den sunda diskus-
sionen behövs – och det är därför vi ligger på – och den ska 
föras i andra medier, såsom Tjugofyra7 och SFF.  

På MSB uttalar vi oss ibland, men går inte in i diskussioner. 
Jag uttalade mig till exempel för en journalist på Dispatch 
International, men de valde att inte ta med något av detta.  

Lundberg uttalade att ”ingen kanske hade förväntat sig annat 
än motstånd” vad gäller jämställdhets- och mångfaldsarbete 
inom räddningstjänsten. Ställer du dig bakom detta uttalande?

– Ja, alla förändringar möter ett motstånd – till och med 
slangkorgar – det ligger i sakens natur och de som jobbar med 
förändringar är vana vid detta, men alla var inte motstån-
dare. Frågan är heller inte så komplicerad, det är enkelt att få 
förståelse för den och det finns en stor nyfikenhet här. Men 
nu har vi jobbat med frågan i 15 år och lagt en hel del pengar 
på den: innan år 2009 hade vi bara lagt en tiondel av dessa 
summor. När man jobbar mer kommer också acceptansen. 

Anders Axelsson gjorde något av en medial pudel i våras. I 
SFF uttryckte han bl a att ”det finns anledning till självkritik.” 
Anledningen till denna kovändning förklarade han med att ”den si-
tuation som uppstått i den psykosociala arbetsmiljön är allvarlig.”
Av vilken anledning gavs han så stort utrymme att utveckla 
tankarna bakom den kritiserade omorganisationen?

– Jag delar inte den här sammanfattningen – ni blandar ihop 
saker och det är en konstig fråga. Anders har mycket intres-
santa saker att säga beträffande hur han har utvecklat ett 
koncept för räddningstjänsten, som inte bara handlar om 
jämställdhet. Det var bra att han fick beskriva utgångspunk-
ten i organisationen, som löper på. Det är bra att vi får det 
synsättet. Han vill använda personalen på ett bättre sätt, vad 
gäller samhällssäkerhetsfrågorna, och det är viktigt att föra 
ut detta, det är definitivt intressant att få till en debatt. 

Synen som politiker och personer i ledande befattningar 
har, att brandmännen kommer till brandstationen, tränar 
och meckar med sin egen bil, stämmer inte. Nu måste rädd-
ningscheferna försvara samhällsperspektivet inför dessa. 
Anders lyfter fram en annan term för att skapa en förståelse 
för att brandmän gör annat än att rycka ut när det brinner 
och det är beklagligt att diskussionen stannade vid titeln 
handläggare, som ju dessutom hade inneburit en högre lön. 
Kanske får vi lämna begreppet brandman så småningom – 
det är en diskussion som facken måste ta på sig.   
 text: inger Wiklund

“genus”

Håkan Axelsson arbetar sedan MSB:s bildande, år 2009, som chef för 
enheten utveckling av räddningstjänst och krishantering. Dessförinnan 
var han i drygt fyra år chef avdelningen stöd till räddningsinsatser på 
dåvarande räddningsverket. Mellan 2001 och 2004 tjänstgjorde han 
som räddningschef vid Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 

f oto: per l a r s s on, tjugof y r a7
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new york fire department och deras övnings och 
utbildningsanläggning även kallad ”The Rock” be-
står av 11 stora byggnader och alla möjliga facilite-
ter för att öva alla former av olyckor.  Akademin lig-
ger på 27 hektar mark på Randall Island vid Triboro 
Bridge som förbinder de tre stadsdelarna Manhattan, 
Queens och Bronx.

Vid besöket på ”The Rock” nyutbildades det 360 
blivande brandmän som har 70 instruktörer till sin 
hjälp. Även brandstationerna i New York övar på 
”The Rock” 

För att bli brandman i New York måste man bl.a. 
genomföra ett CPAT test som är en arbetsrelaterad 
bana. Under testet bär man en viktväst som motsva-
rar vikten av larmställ och luftpaket. Åtta moment 
skall genomföras på max 10 minuter och 20 sekun-
der. Bland momenten ingår livräddning av docka, 
springa i trapphus, dra slang, stegklättring, inbryt-
ning med verktyg, bära utrustning, sökmoment och 
arbeta med takstötta. Alltså arbetsrelaterade tester 
som motsvarar det man skall klara av som brandman 

the Bureau of training and three other fdnY 
units operate at the new York City fire academy

the roCk
i New York. Man är tvungen att klara banan på ut-
satt tid för att få testa vidare till brandman.

Utbildningen är under disciplin och påminner om 
militär grundutbildning. Med tanke på antal elever 
och lärare motsvarar det i storlek ett svenskt rege-
mente som utbildas varje år. Utbildningen är 6 må-
nader lång och de testas under utbildningen ett antal 
gånger på en arbetsrelaterad bana som innehåller 
i princip samtliga moment en brandman gör som 
livräddning via stege, slangdragning, rökdykning, 
hantering av olika verktyg osv….

Under hela testet följer en ”personlig” instruktör 
med den testande brandmannen. Målsättningen är 
att brandmännen ska förbättra sig själva under hela 
utbildningen.

Skyddsnätet är lite glesare i New York då man 
skickas hem under ny utbildningen om man inte 
klarar av banan på godtagbar tid. 

Efter sin utbildningstid på 6 månader skickas de 
till den station som de placeras på för ett års praktik 
och därefter tillbaks till ”The Rock” för examen. 

höganäs:

i maj begärde räddningschefen mer resurser inför nästa 
års budget. I en skrivelse till kommunstyrelsen krävdes 5,4 
miljoner kronor under en treårsperiod för att kunna utöka 
antalet heltidsanställda brandmän. I skrivelsen trycktes det 
på att man annars har svårt att hålla insatstiderna. Men det 
blev kalla handen från kommunstyrelsen. Istället för 15 nya 
brandmän blev det pengar som räcker till en heltidstjänst. 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda re-
visorerna i Höganäs kommun granskat kommunstyrelsens 
styrning och uppföljning av räddningstjänsten.

Ernst & Youngs övergripande bedömning är att kommun-
styrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten är 
svag och att styrningen och uppföljningen måste stärkas och 
systematiseras. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighets 
bedömning noterat att det finns risk för att räddningstjäns-
ten inte kan fullfölja sitt uppdrag och har därför beslutat att 
genomföra en djupgranskning.

I rapporten kan man läsa att granskningens övergri-
pande syfte är att bedöma om kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av räddningstjänsten är ändamålsenlig. 
Granskningen kommer också att belysa hur räddningstjäns-
ten arbetar förebyggande samt hur operativa insatser följs upp 
som utgångspunkt för fortlöpande kvalitetsarbete. Samverkan 
med andra kommuner kommer även att belysas.

eY har bl.a. gjort följande bedömningar utifrån 
revisionsfrågorna: 

•	Höganäs kommun har inte antagit något handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för inne-
varande mandatperiod.

•	Kommunstyrelsen har inte följt upp eller utvärderat gäl-
lande handlingsprogram sedan det antogs 2008, vilket 
inte är acceptabelt.

•	Det har inte gjorts någon genomgripande risk- och sår-
barhetsanalys sedan 2007. Under hösten 2012 reviderades 
risk- och sårbarhetsanalysen översiktligt, men behovet av 
att göra en ny risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra 
underlag för ett nytt handlingsprogram för räddnings-
tjänstens förebyggande och operativa arbete kvarstår.

•	Det finns byggnation i kommunen som kräver en maximal in-
satstid på tio minuter. l redovisningen av det interna kontroll-
arbetet avseende 2012 och i räddningstjänstens delårsrapport 
2013 framkommer att insatstiderna inte kan hållas. 

•	Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om att vidta någon 
åtgärd och i budget och flerårsplan för 2014 och framåt finns 
det inte medel avsatta för att genomföra någon förändring.

eY har utifrån granskningen identifierat följande 
förbättringsområden: 

•	Kommunstyrelsen måste initiera en väl genomarbetad 
risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra underlag till 
ett nytt handlingsprogram.

•	Det är angeläget att kommunstyrelsen tillser att ett nytt 
handlingsprogram snarast arbetas fram, eftersom det är 
en förutsättning för en effektiv styrning och uppföljning 
av verksamheten. 

•	Vidare måste kommunstyrelsen kontinuerligt följa upp och 
utvärdera handlingsprogrammet. Det är en viktig del i ett 
systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete.

•	Kommunstyrelsen bör årligen fastställa en tillsynsplan 
som anger inriktningen på tillsynsverksamheten och som 
inkluderar behov av resurser och kompetens. 

•	Kommunstyrelsen bör även följa upp om det förebyggande 
arbetet är godtagbart utifrån lagstiftningen.

•	Kommunstyrelsen bör mer aktivt följa upp räddningstjäns-
tens operativa arbete för att försäkra sig om att den håller 
en acceptabel nivå.

•	Kommunstyrelsen bör involveras i framtagandet av riktlin-
jer för kommunerna som ingår i Skåne Nordväst och som 
innebär åtaganden för Höganäs kommun.

”Precis före pressläggning av SFF fick vi en revisionsrap-
port som bekräftar vad BRF säger om och i många kommuner 
och inte minst i de som just nu spar bort operativ personal. 
Här handlar det om en rapport från Höganäs gjord av Ernst & 
Young, fokusen är på tredje man, förmåga och det skydd som 
bör finnas, vad som anges och vad som egentligen finns”.

”Djupare analyser, intervjuer och jämförelser mot andra 
kommuner och vad Länsstyrelser numera anser kommer i näs-
ta nummer. Är planverken att lita på och följs de?”

Mer om detta i nästa nummer av SFF. 

Insatstider som inte hålls. Rökdykarinsatser i strid mot reglerna. För dålig bemanning och svag politisk 
styrning. Kommunrevisorerna kommer nu med besk kritik mot räddningstjänsten och kommunstyrelsen. 
Räddningstjänsten har för dålig bemanning av fast personal. Revisorerna föreslår en utökning med 15 tjänster.

ernst & Youngs granskning 
av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten
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ankans tankar

krönika

Framtidens utmaningar 
gl ädjande nog arbe tar  många räddnings-
tjänster förebyggande med att minska brand-
mannens exponering och kontaminering av 
cancerogena ämnen.  Det finns olika förutsätt-
ningar i landet, där det skiljer mellan gamla och 
nya brandstationer. Det går att göra förbättringar 
faktiskt bara genom att öka medvetandegraden 
hos brandmännen och att vi håller oss rena med 
de förutsättningar vi har. 

Men tragiskt nog drabbas alltfler brandmän 
av cancer, brandröken blir bara giftigare och 
giftigare. Tänk er själva ni som arbetat i cirka 
25 år och uppskattningsvis har blivit kontami-
nerade en gång i veckan under alla år, och detta 
har lagrats i er kropp och påverkar till slut ert 
DNA och kan göra er sjuka. 

En studie från Toronto 2013 visar att brand-
män efter 30 minuter i ett rökövningshus, där 
det eldades med ren ved, spårades med 200 
brandrelaterade kemikaliemarkörer i urinen. I 
tio av kemikaliemarkörerna var halterna över  
1 000 gånger (!) det normala värdet. Ovanpå det 
en mängd kemikaliemarkörer i urinen som inte 
kunde identifieras då kemikalier under förbrän-
ning bildar nya kemikalier, alltså vi pratar om 30 
minuter inne i ett rökövningshus.

br andmannens arbetsmil jö  och hälsa är en 
av våra största utmaningar. Hur ser brandman-
nens arbetsmiljö ut inne i brandbilarna? Vad är 
skillnaden mellan en brandbil från 1980 och 
2013? Tittar vi inne i bilen så har det tillkom-
mit ännu mer utrustning som kameror, lampor, 
radioapparater och pärmar som sitter löst i sina 
laddare. Våra luftapparater sitter fortfarande 
bakom ryggen endast fastlåst med en klack. 

Jag vet själv när jag var med om trafikolyckan 
under ishalkan i vintras, all utrustning huller 
om buller inne i bilen trots att bilen inte la sig 
på sidan eller tak. Rena turen att utrustningen 
inte träffade någon i huvudet med den rörelse-
energi som gör radion ett antal kilo tyngre när 
den kommer farande inne i hytten. Här finns 
det mycket att göra på framtidens brandbilar. 
Frågan är redan uppe på bordet om körutbild-
ningar men det krävs underhåll av körkunskaper. 
Det räcker inte med att enbart köra brandbilen 
de gånger det går larm. 

Det är lätt att glömma bort de enkla övning-
arna för chaufförerna som att köra brandbilen 
under arbetspassen med allt annat som ska 
göras för dagens brandmän. Många sa för ett 
antal år sedan att yrket som brandman inte ser 
likadant ut idag som förr. Är böjd att hålla med 
då det övningskördes betydligt mer förr.

br andmannens fr amt ida kr av prof i l är 
en het fråga som rör upp många känslor i alla 
läger. Har vi för höga teoretiska krav för att 
komma in på SMO-utbildningen? Testar vi fel 
saker? Har vi för låga krav? Hur mycket före-
byggande ska brandmannen arbeta med, hur 
mycket extern utbildning ska brandmannen 
arbeta med, hur hårt belastad är brandmannen 
under insats, hur ofta rökdyker brandmannen 
och hur stor del av tiden är larm?

Ni kommer väl ihåg resonemanget att en-
bart 2 procent av arbetstiden är larm enligt 
dem som arbetar för sina syften. Jag har fort-
farande inte ändrat min ståndpunkt att hos 
vissa är tiden för larm 40 procent och det ska 
ligga som grund för en kravprofil. Ska man 
räkna med tiden som brandmännen övnings-
kör brandbilarna som förberedande övning för 
att vara tränad när larmet går? En chaufför 
blir inte bättre av att köra bilen mindre tid. 
En keminsats hanteras inte bättre ju mindre 
tid brandmannen får öva på den olyckan. 
Brandmannen blir inte bättre på att arbeta på 
höga höjder om vi inte övar på det. Desto färre 
olyckor desto mer behöver övas för att vara 
förberedd för olyckan.

nu hamnar v i på detta med 2 eller 40 procent. 
Resonemanget måste föras då det ligger som 
grund för framtidens kravprofil och rekryteringar.  
Varför ska vi alltid försöka lösa rekrytering med 
sänkta krav? Sänkta betygskrav förespråkades för 
att lösa glesbygdens brist på läkare, det här är ju 
typiskt svenskt. I inget annat land än Sverige hör 
man talas om sänkta krav på viktiga områden. 

I Sverige gäller nämligen, som en generell 
inställning, devisen ”Sänk kraven så att alla kan 
vara med!”. Alla ska kunna bli läkare, lärare, poli-
ser och brandmän, annars är det på något märk-
ligt sätt ”orättvist”. Sänkta krav är den svenska 
lösningen när man ser problem någonstans. Den 
synen på kunskap och förmåga skiljer sig radikalt 
från hur man i andra länder ser på utbildning, 
kunskaper, allmänbildning och hur högt (inte hur 
lågt) kraven bör ställas.

i  ställe t för at t ta kr af t tag  för att lyf-
ta kunskaps- och kompetensnivån hos så 
många som möjligt i en starkt konkurrens-
utsatt värld, väljer man att hitta lägstanivåer 
baserat på sannolikhetskalkyler. Inslagen väg 
kommer att ge utslag i framtiden och kanske 
inte alltid i så positiva rubriker. 

Anders ”Ankan” Cederberg,  
vice förbundsordförande i brf

skärsläckarprojektet
Under våren 2011 startades ett utvecklingsprojekt med fokus 
skärsläckaren, Cobran. Bakgrunden till projektet var ett behov 
av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser.  
Under genomförande har uppföljning, utvärdering, och kun-
skaps-återföring ingått som baserats på genomförda operativa 
räddningsinsatser. I metodutveckling ingick även att utvärdera 
möjligheter att skapa säkrare arbetsmiljö, kyla brandgaser och 
skapa bättre förutsättning inför eventuell rökdykning. Projektets 
insatser har redovisats och utvärderats under två år. De orga-
nisationer som medverkat i projektet är Räddningstjänsten 
Lomma-Staffanstorp, Räddningstjänsten Syd, Södertörns 
brandförsvarsförbund, Arbetsmiljöverket, Cold Cut Systems och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Under två år har en mängd bränder inträffat där skärsläckare 
framgångsrikt använts och mycket goda erfarenheter dokumen-
terats. Resultaten visar ett mycket positivt utfall. Vid majori-
teten av insatserna har man lyckats bryta brandförloppet, ge-
nomföra säkrare insatser, minska förorenat släckvatten och fått 
mindre vattenskador. Vid 76 % av de insatser där skärsläckare 
använts initialt har detta varit direkt avgörande eller haft en 
mycket stor effekt för att bryta brandförloppet. Således kan man 
konstatera att resultaten av insatsmetoder med skärsläckare har 
många gånger varit direkt avgörande för släckinsatsen. 

Under perioden har även insatser genomförts med flera 
skärsläckare samtidigt med mycket lyckade resultat.

Projektet har blivit väl känt bland medarbetare och lärandet 
från insatser har spridits i respektive organisation. Projektet 
har även skapat stort intresse från andra räddningstjänster i 
landet. Vissa av erfarenheterna används som typexempel i in-
satsledarutbildning.  Under andra året har erfarenhetsutbytet 
intensifierats och taktik, insatsmetoder och moderna utbild-
ningsmetoder ytterligare utvecklats som en följd av projektet. 

Torwald Snickars Projektledare
Rapporten i sin helhet finns tillgänglig från bland annat Cold 
Cut Systems AB. 
www.coldcutsystems.se/kontakta-oss/nyheter/skarslackarprojektet

Röda Slangen

Tack för att du stödjer  
Insamlingsstiftelsen 

Brandmännens Cancerfond!

Bankgiro 900-3047

Läs mer på

www.ibcf.se

Förhindra och förebygga 
förekomsten av cancersjukdomar 
som är kopplade till arbetet som 

räddningspersonal.

Utveckla metoder, teknik och 
utrustning som minskar risken att 

utsättas för farliga ämnen.

Utveckla nya metoder för 
hälsoundersökningar av 

räddningspersonal.

Bedriva utbildning för 
räddningspersonal, bransch och 

branschleverantörer.

Hjälp oss att:
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politiker flydde debatten

strax innan klockan elva på tisdagsförmiddagen, den 24 
september, körde tre brandbilar i kortege, från Faluns brand-
station till Kristinehallen, där flera reportageteam var bered-
da med kamerorna. När styrkan tagit plats, längst bak, bör-
jade den politiska hearing – vilken tagit form i ett samarbete 
mellan nätverket RÖR INTE Våra Deltidsbrandmän, Svärdsjö 
Intresseförening, Envikens Intresseförening, Grycksbo bya-
råd och Bjursås sockenråd, samt BRF – om räddningstjäns-
tens framtid. 

Camilla Sparring, initiativtagare till nätverket, samt även 
hearingen, och Peter Bergh, BRF:s ordförande, inledde med 
att berätta om sparkraven som de ansvariga politikerna har 
belagt kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 
(RDM) med, för år 2014: En av konsekvenserna kan bli att 
bemanningen minskas i deltidsbrandkårerna i Borlänge, 
Enviken, Grycksbo, och Säter. (Läs mer om detta i SFF 4/13, 
på www.firefighters.se).

– Vi som är gifta med deltidsbrandmän känner redan i dag 
oro när våra respektive rycker ut på larm. Att minska styr-
korna ytterligare, till 1+3 eller till och med 1+2, innebär en 
ännu större risk för att de kan komma att skadas i arbetet, 
framhöll Camilla Sparring. 

    
Bara 4 000 i beredskap 
För att ge allmänhet, medier – och inte minst politiker – stör-
re insikter bl a gällande hur arbetet på skadeplatser fungerar, 
och vilka konsekvenser minskade resurser får till följd, hölls 
tre upplysande föreläsningar. Peter Bergh klargjorde att – be-
roende på det stora antalet omorganisationer och neddrag-
ningar under senare år – har antalet brandmän minskat till 
bara cirka 15 000. 

– Människor tror att räddningstjänstens resurser är oänd-
liga. Sanningen är den att endast 4 000 brandmän har be-
redskap om dygnet – i hela landet. Av dessa är bara 1 000 
heltidsanställda, medan alltså 3 000 är deltidsanställda 
brandmän, med jour i hemmet. Ungefär samma siffror gäller 
för ambulansverksamheten, sa han.

Peter Bergh hänvisade till Länsstyrelsen Dalarnas ytt-
rande, gällande RDM:s ”avsiktsförklaring”, där Länsstyrelsen 
slår fast att neddragningar inte bör ske, utan att RDM bör 
bevara förmågan. Detta främst på grund av att riskerna i 
området har ökat, samt att om neddragningar görs begränsas 
möjligheterna till rökdykning. Länsstyrelsen Dalarna anser 
även att RDM:s risk- och konsekvensanalys som ligger till 
grund för det gällande handlingsprogrammet är bristfällig. 

– Detta är en av de mest starka skrivningar från 
Länsstyrelsen, jag har sett, betonade han. 

1 000 personer räddades!
I RDM är BRF uppdelat i en deltids- och en heltidsklubb, där 
heltiden är en underavdelning med en egen styrelse. Ambjörn 
Blixt, heltidsbrandman i Borlänge, samt kårchef i Svärdsjö, är 
ordförande för deltiden och Anders Lasses, styrkeledare i Falun 
– tillika en av BRF:s sex distriktsombudsmän – för heltiden. Den 
senare skildrade nu räddningstjänsten ur ett ”grodperspektiv”.

– I går eftermiddag ryckte RDM:s båda heltidsstationer ut på 
bränder: fem personer räddades, ur fem olika lägenheter. Ingen 
behövde alltså rulla tummarna. I helgen dog två personer i en 
brand i Gävle – men en räddades, av rökdykare, framhöll han 
och hänvisade till statistik från det tidigare Räddningsverket. 

– Så många som 1 000 personer räddades av rökdykare, 
mellan år 1996 och 2001.

Han konstaterade vidare att bemanningen 1+4 (ett befäl 
och fyra brandmän) är ett faktum vad gäller heltidskårerna 
i dagens räddningstjänst, samt att det är styrkeledaren som 
ansvarar för ALLAS säkerhet på en olycksplats. 

– Det handlar ibland om att ta tuffa beslut – ska jag priori-
tera personalens säkerhet framför att försöka rädda liv? 

  
På väg mot smärtgränsen
Anders Lasses berättade om en gång när ett larm kom om 
en trafikolycka, just när han gått av skiftet, och han, tur-
samt nog, åkte med.

– Det var en frontalkrock: svårt skadade och fastklämda 
människor fanns i båda bilarna och ambulansen var tio, fem-
ton minuter bort. Jag fick säga till den mer stabile personen att 
vi måste prioritera den som var mest illa däran, och frågade om 
han förstod det, vilket han svarade ja på. Trots att vi var 1+6 
på den här olyckan tvingades vi be civila att hjälpa till, bland 
annat med att hålla luftvägarna fria på en av de skadade.

Han konstaterade att många tycker att brandmännen i 
styrkorna är för få, men att det ju inte är de som avgör detta 
– utan politikerna. 

– Vi brandmän kommer alltid att göra vårt bästa!, men 
dessvärre är svensk räddningstjänst på väg mot smärtgrän-
sen. Det är bra att Camilla Sparring och de andra i nätverket 
har tagit tag i detta nu. Vi har en skyldighet att tala om för 
allmänheten vad vi klarar och inte, poängterade han. 

räddningstjänsten – en valfråga!
Peter Bergh som under dagen ”växlade keps” fram och tillba-
ka, från BRF:s ordförande till expert och också till moderator, 
har lång erfarenhet av yrket som ambulanssjuksköterska, samt 
tjänstgjorde under många år som verksamhetschef för ambu-
lans- och akutsjukvården Gävleborgs län. Nu gav han en inblick 
i hur neddragningar har gjorts även i denna verksamhet. Detta 
samtidigt som en mindre revolution har skett vad gäller omhän-
dertagandet av patienter på olycksplatsen.

– I dag ser personalen till att patienten kommer i ett trans-
portabelt skick, vilket ökar chansen till överlevnad, poängte-
rade han och upplyste om att 

omkring 15 000 svenskar varje år drabbas av plötsligt 
hjärtstopp. Efter tre minuter sjunker överlevnaden med cirka 
tio procent per minut. Men, om hjärt-lungräddning påbörjas 
så snabbt som möjligt kan flertalet räddas till livet. Därför 
har IVPA (I Väntan På Ambulans) en väsentlig betydelse här.

– Varje månad berättar BRF:s medlemmar hur de har räddat 
liv tack vare att de nu åker på IVPA. Men, vi är dåliga på att 
utåt informera om vårt område: att en brandbil inte är en röd 
bil, utan människor med kompetens och utrustning – som är 
TILLGÄNGLIGA. På många håll börjar det dock nu stå klart 
för människor att styrkor som är mindre än 1+4 inte kan rök-
dyka, trots att de är först på plats – detta inte minst tack vare 
nätverket RÖR INTE Våra Deltidsbrandmän – och jag tror att 
det här kan bli en valfråga. 

 
Den yttersta resursen
Håkan Olsson, från Polisförbundet Dalarna, poängterade 
att sedan militären försvann är blåljusmyndigheterna den 
yttersta resursen.

– Ibland önskar jag att vi var en och samma myndighet, 
framhöll han och underströk att även polisen länge har levt 
med besparingskrav. 

– Jag hann vara med ett år när man fortfarande kunde 
ringa och säga ”vi har slut på pengar, skicka mer”, men 
nu får vi en pengapåse som ska räcka hela året. I år måste 
Dalapolisen spara sju miljoner kronor – därför har anställ-
nings- och övertidsstopp trätt i kraft. Nästa år ska vi spara 
nio miljoner, berättade han. 

Dalarnas län är, till ytan, ett av Sveriges största, men på 
grund av de minskade anslagen är det endast fyra polisbilar 
som patrullerar per dygn – i hela länet. Därtill har de minska-
de anslagen resulterat i färre poliser i de respektive turlagen.

Håkan Olsson förklarade att när polisförbundet framför 
kritik till de ansvariga politikerna får de höra om de senaste 
årens satsning på 20 000 poliser i landet. 

– Men, det stämmer inte riktigt för organisationen har 
gjorts om och folk har flyttats. När förändringar sker i sam-
hället krävs förändringar även hos polisen. Sådant som be-
drägerier ökar, men våra resurser räcker inte för att lösa dessa 

När politikerna inbjöds att, under en hearing, redogöra för neddragningarna, vilka kan bli konsekvensen av 
besparingskraven i Räddningstjänsten Dala Mitt, fanns bara en direktionsledamot av tio på plats. 

– Detta är en givetvis en politisk tabbe av stora mått, konstaterar BRF:s ordförande, Peter Bergh, som hade 
tagit på sig flera roller under denna hearing. 

– Oerhört svagt av politikerna, framhåller Camilla Sparring, initiativtagare till nätverket RÖR INTE Våra 
Deltidsbrandmän, som nu fortsätter att driva frågan om räddningstjänstens framtid.

Två brandbilar samt en befälsbil körde i kortege, från Faluns brand-
station till Kristinehallen, där den politiska hearingen anordnades. 

Företrädare för den yttersta resursen, samt en som strider för att 
behålla densamma: Håkan Olsson, Polisförbundet Dalarna, Anders 
Lasses, RDM och BRF, Camilla Sparring, nätverket RÖR INTE Våra 

Deltidsbrandmän, samt Peter Bergh, BRF. 
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brott. Tyvärr är det många poliser som inte orkar längre och 
som slutar nu, betonade han, och svarade därmed nej på frå-
gan om räddningstjänsten kan förvänta sig mer hjälp av po-
lisen, t ex vad gäller avspärrning av trafik på olycksplatser. 

 
Politikerna svek
På eftermiddagen var dags först för en paneldebatt, med po-
litikerna på den ena sidan, och arrangörer, förstärkta med 
Håkan Olsson, på den andra, samt därefter en frågestund, 
där det var tänkt att allmänheten skulle få svar på sina frå-
gor. I RDM:s förbundsdirektion ingår tio ordinarie ledamöter, 
samt tio ersättare. Ordföranden och de tre vice ordförandena 
bildar ett presidium, som bereder frågorna innan beslut tas. 
Dessvärre var det bara en av dem som var beredd att ta debat-
ten: Abbe Ronsten (S) kommunalråd i Säter. 

Jonny Gahnshag (S), kommunalråd i Falun deltog fram till 
debatten. Susanne Nordlund (S), vice ordförande i direktionen, 
samt även kommunalråd i Falun, var med fram till lunch, men 
uppgav att hon inte kunde ändra på inbokade möten under de-
batten. Evert Karlsson (S) Falun, och direktionsledamot, var 
med till lunch, men måste sedan avvika på grund av ett privat 
ärende. Sofia Jarl (C), ordförande i direktionen, lyste, under hela 
dagen, med sin frånvaro, vilket även gällde Kenneth Eriksson 
(S) från Borlänge, som också ingår i presidiet,. (Läs intervjun 
med RDM:s presidum i SFF 4/13, på www.firefighters). 

Är ett liv inte värt 28:40? 
Camilla Sparring inledde paneldebatten med konstaterandet 
att sparbetinget – som först uppgavs vara 3,6 Mkr – är en 
väldigt fjuttig summa att bråka om. 

– Om 3,6 miljoner slås ut på de 125 000 människor som bor i 
våra kommuner, blir det 28:40 för varje mänskligt liv – och det 

finns uträkningar som visar att ett liv är värt runt 25 miljoner. 
Man blir otroligt trött av att ha den här diskussionen år efter år 
– är det inte viktigt att vi har livräddande insatser?, frågade hon. 

De närvarande politikerna var dock eniga beträffande att 
inga mer pengar kommer att skjutas till från kommunerna för 
att slippa besparingen. 

– Om inga neddragningar görs i deltidsstyrkorna måste det 
kanske göras i heltidsstyrkorna i stället, menade Abbe Ronsten. 

När Peter Bergh ställde frågan till Ronsten hur direktio-
nen ser på Länsstyrelsens yttrande blev svaret att direktionen 
”för en dialog” med Länsstyrelsen. 

En åhörare ville veta hur direktionen ser på att förbundschefen, 
Leif Andersson, i somras spenderade 50 000 kronor på annonser 
i ett spel med Monopol som förebild. Annonserna publicerades 
endast i Falun, och kom inte de övriga tre kommunerna till gagn. 

– Syftet var att sprida kunskap om brandsäkerhet. 
Räddningstjänsten ska jobba förebyggande, och direktionen 
lägger sig inte i på vilka sätt detta sker, utan tjänstemännen 
bestämmer detta, svarade Ronsten.

Politiska (dunder)tabbar
Efter hearingen konstaterade arrangörerna att det var oerhört 
svagt av politikerna att inte komma hit. 

– Jag har skickat inbjudan till alla kommunstyrelser, och 
ledamöterna hade åtminstone 19 dagar på sig. Abbe Ronsten 
ska ha en eloge som rensade sin kalender och var med hela 
dagen. Samt även Johnny Ganshag, som inte är ledamot i di-
rektionen, men som ändå deltog ända fram till frågestunden, 
framhåller Camilla Sparring. 

– Ja, detta är en givetvis en politisk tabbe av gigantiska mått! 
BRF är partipolitiskt obundna, men vi arbetar ju politiskt: vi 
stöder de politiker som stöder våra frågor, betonar Peter Bergh. 

Camilla Sparring konstaterar att den smygande nedmon-
teringen som sker av svensk räddningstjänst är något som i 
allra högsta grad intresserar människor hela landet. Det visar 
inte minst besöksstatistiken för Facebooksidan Rör inte våra 
deltidsbrandmän, som hon skapade i somras.  

– Ett inlägg fick närmare 9 000 unika besökare, och flera 
andra inlägg har haft över 6 000 unika besökare, berättar 
hon. (gå gärna in på, och ”gilla”www.facebook.com/ RorInte
VaraDeltidsbrandman?fref=ts)

Camilla Sparring understryker att dagen – politikernas 
svek till trots – har varit bra och bjudit på mycket ny kunskap. 

– Frågan är om politikerna verkligen förstår vilka kon-
sekvenser som kan bli följden om de genomdriver neddrag-
ningarna; deras svar är ju orimliga, och de verkar inte bry 
sig om Länsstyrelsens yttrande, säger hon och framhåller det 
märkliga i att politikerna lyckas trolla fram pengar vad gäl-
ler andra, för skattebetalarna betydligt mindre viktiga ting.    

– Investeringarna inför VM i skidor, som ska gå i Falun 
2015, uppgår till cirka 300 skattemiljoner. Minst 107 av dessa 
går åt till att bygga om två gamla backhoppningsbackar, vil-
ka troligen inte kommer till användning efter VM. Detta har 
delat kommunen i två delar; de som vill ha VM och så vi som 
anser att pengarna bör användas på andra sätt – till exempel 
för att trygga medborgarnas säkerhet. 

Därtill fick Gagnefs kommun, några dagar innan hearingen, 
svidande kritik av revisorerna för att ha köpt hotellfastigheten 
Gagns Inn. Syftet var att, i egen regi, här driva en mottagning 
av ensamkommande flyktingbarn. Enligt SVT har kommunens 
fastighetsbolag – utan att någon ordentlig besiktning gjorts 
– betalat 3,3 Mkr för huset, som visade sig vara fuktskadat. 
Åtgärderna beräknas kosta flera miljoner, men i köpekontrak-
tet friskrivs säljaren för eventuella dolda fel. Enligt SVT slår 
revisorerna i sin rapport fast att köpet är ett exempel på hur 
handläggning inom en kommun inte ska gå till. De anser bl a 
att ”ärendet uppvisar en sällsynt flora av grova felaktigheter”, 
samt att ”reglerna om offentlighet har åsidosatts, uppenbart jäv 
har förekommit och handlingar har undanhållits”. 

Detta har fått oppositionspolitikern Bengt-Ola Ryttar (S) 
att kräva att den för upphandlingen ansvariga politikern – 
Sofia Jarl (C) – ska avgå. ”Det här köpet ska tydligen ha gått 
igenom bara ett par dagar innan Kronofogden skulle utmä-
ta fastigheten. Det verkar ha funnits något motiv för Sofia 
Jarl”, säger Ryttar till SVT. (www.svt.se/nyheter/regionalt/
gavledala/oppositionen-kraver-sofia-jarls-avgang).

SVT: politiskt stora risker
Under dagen, samt även senare under veckan rapportera-
des det i stor omfattning, om hearingen. Anders Hansson, 
på SVT:s Gävledalaredaktion, var på plats hela dagen och 

inslaget sändes under programpunkten Sverige idag. Här sä-
ger programledaren, Sverker Olofsson, till Hansson att han 
har ”noterat att det pratas mycket om att den här besparingen 
faktiskt kan innebära hot mot liv helt enkelt. Är det en över-
drift eller är det en bild, som så att säga, har förstärkts i dag?” 

”Det är absolut en bild som har förstärkts” svarar Anders 
Hansson, och framhåller att risken är att människor inte kan 
räddas på samma sätt om en del av bemanningen tas bort och att 
deltidsstyrkan (som är först på plats) därmed inte kan rökdyka 
på egen hand. Samt att, även vad det gäller trafikolyckor kan 
det handla om snabbhet och möjlighet att rädda människoliv.  

Vidare konstaterar Sverker Olofsson att politikerna – som 
trots att de säger sig ha bilden klar vilka konsekvenserna 
kan bli om neddragningarna genomförs skulle kunna få – 
är beredda att ta politiskt stora risker för att genomföra 
besparingen. ”Det är absolut så. Men frågan är också om 
det är lagenligt, för länsstyrelsen här i Dalarna har ju varit 
kritisk mot den här planerade neddragningen. De säger att 
man inte egentligen får minska brandkårsstyrkan om det 
inte är så att riskerna i samhället har minskat, och det har 
de ju verkligen inte gjort”, svarar Anders Hansson.

Direktionen beslutar
RDM:s direktion ska – efter det att respektive kommunfull-
mäktige diskuterat frågan – fatta beslut om besparingen den 
9 oktober. Då har SFF 5/13 hunnit gå till pressläggning, men 
vi rapporterar givetvis om vad som händer här i SFF 6. Samt 
även om hur det har gått med tvätten av larmställ – skydds-
ombudet Johan Wahrén, lade, i slutet av september, på grund 
av den dåliga lukten/arbetsmiljön i och runt omkring tvätt-
stugan – vilken gränsar till köket, på brandstationen i Falun 
– ett skyddsstopp av denna tvätt.  text & fOtO: inger Wiklund

Hearingen medförde att ljuset (äntligen) sattes på 
nedmonteringen av räddningstjänsten, som pågår i 

hela landet. Här är det Anders Lasses som intervjuas. 

Abbe Ronsten (S) var den enda politikern i 
direktionen som kom till hearingen och tog 

debatten under eftermiddagen. Susanne 
Nordlund (S), vice ordförande i direktionen, var 

med under förmiddagen, men hade därefter 
andra åtaganden som inte kunde flyttas. 
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siva områden så kan du alltid lita på din gastäta Dräger CPS 7900. Dräktens innovativa 
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